
g Ultima oră
~ _ _ —
Viktor Ianukovici câștigă
alegerile din Ucraina

Liderul opoziției proruse 
din Ucraina, Viktor Ianukovici, 
a câștigat duminică alegerile 
prezidențiale din Ucraina, cu un 
avans de trei până la cinci 
puncte procentuale în fața ri
valei sale, Iulia Timoșenko, 
potrivit a trei sondaje realizate 
la ieșirea de la urne. El a obținut

49,8 la sută din voturi față de 45,2 la sută obținute 
de premierul Timoșenko, potrivit institutului GfK 
Ucraina. Potrivit aceluiași sondaj, 5 la sută dintre 
alegători au votat "împotriva tuturor", opțiune 
prevăzută de legea electorală.

O bijuterie ecleziastică 
la Strei

Biserica ortodoxă din Strei cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, apare ca o mică 
bijuterie de arhitectură și artă medievală 
românească. Lăcașul de cult, a fost edificat din 
piatră în a douajumătate^seeohriui^t^CIII-lea. 
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Editorial
de Alexandru Avram

începutul 
ultimului act

Așa sunt lucrurile rânduite de Sus pe 
lumea asta. Nimic să nu fie veșnic și nimeni 
să nu aibă mai multă putere decât poate să 
ducă. Au căzut imperii a căror putere s-ar fi 
întins dincolo de hotarele cerului, dacă le- 
ar fi permis zeii în care credeau. Au dispărut 

făuritorii marilor pramide. Au murit, uciși 
de proprii lor slujitori, împărați, regi, dicta
tori pe care nimeni nu i-ar fi crezut altfel 
decât nemuritori.

Păstrând proporțiile, fenomenul dez
membrării din cauza puterii a început să fie 
vizibil și la liberalii hunedoreni. Cearta is
cată între fracțiunile Muntean și Moloț nu 
este altceva decât coacerea unui buboi care 
stă infectat de multă vreme. Creațiile lui 
Mircică se ridică împotriva creatorului, pen
tru că puterea naște monștri, iar profesorul 
va fi totdeauna întrecut de elevii săi. în 
urmă cu zece ani, Mircia Muntean a făcut 
dintr-un umil dascăl de aritmetică un om po
litic. A luat un aventurier pe tărâmul aface
rilor, care în afară de datorii nu a produs 
nimic, și l-a făcut viceprimar. Din această 

postură a început de fapt ascensiunea lui 
Mircea Moloț, noul președinte PNL, ales 
statutar sau nestatutar, dar cu o majoritate 
covârșitoare. Greșeala lui Mircia Muntean 
a fost că s-a crezut atotputernic în partid. 
Că, orbiț de cele patru mandate câștigate în 
fruntea Devei din primul tur de scrutin, nu 
a văzut cum încet, dar sigur, oamenii de 
lângă el pun mâna pe putere. Și Moloț a lu
crat extrem de parșiv, dar cu o inteligență 
sclipitoare. A pus mâna pe resursele finan
ciare. A ajuns pentru a doua oară președinte 
al Consiliului Județean, ales uninominal, de 
un electorat vrăjit nu de charisma inexis- 
tantă a lui Moloț, ci de prezența în preajma 
acestuia a lui Mircia Muntean, primarul 
Devei.

Continuare în pagina 6
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2 Agenda
Luni, 8 februarie 2010

►DN 7 Deva - Sântuhalm
j'J ► DN 7 Orăștie - Spini

►DN 7 Izv. Rece-Halta Geoagiu
Q ► DN 7 Simeria - Simeria Veche

► DJ 7 Izv. Rece - H. Geoagiu
►DN 7 Mintia - Vețel

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

Catavdar
■f* romano-catolic

Sf. Ieronim Emiliani
(1486-1537)
Ț greco-catolic

Sf. m. Teodor Stratilat;

\ A

Supă cremă 
de ciuperci

Ingrediente:

500 g ciuperci, 1 cubuleț de unt 
(15 g), 1/2 de țelină, 1 ceapă 
medie, 1 cățel de usturoi, 2 linguri 
rase amidon, 600 ml supă (1/3 din 
cantitate se poate înlocui cu lapte), 
piper, 1/2 linguriță de cimbru, 1 
lingură de pătrunjel tăiat mărunt 
(opțional).

Mod de preparare:

Se taie cubulețe ceapa si țelina. 
într-o oală de 3 1-se topește untul 
la foc mediu și se adaugă ceapa, țe
lina si puțină apă, cam 50 ml. Se 
călesc 10 minute amestecând din 
când în când, până ceapa devine 
translucidă. Se adaugă ciupercile 
tăiate felii și jumătăte din supă. Se 
lasă să fiarbă la foc mediu circa 30 
de minute.

Se dizolvă amidonul cu câteva 
linguri de supă și se adaugă în 
oală. Se pune cimbrul și restul de 
supă. Se mai lasă să fiarbă 5 mi
nute până se îngroașe puțin. Se po
trivește de sare și piper.

Se lasă să se răcească puțin 
apoi se pune în blender și se face 
cremă. Daca este prea groasă se 
mai adaugă supă sau lapte. Se ser
vește caldă, eventual ornată cu pă-
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Telefoane utile

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

Sfântul Mucenic Teodor
Stratilat (+320)

Acesta a trăit pe vremea îm
păratului Licinius (308-321), 
trăgându-se cu neamul din Evhaita. 
Și, fiind un general viteaz - numele 
de Stratilat arată că era un mare con
ducător de oaste -, împăratul îi în
credințase cârmuirea cetății 
Heracleea, lângă Marea Neagră. Și 
întrecea Sfântul pe mulți, cu 
podoaba sufletului, cu frumusețea 
trupului și cu puterea cuvântului și 
mulți căutau să-l aibă prieten. Până 
și Licinius împăratul dorea să-l în
tâlnească, măcar că auzise că este 
creștin. Auzind însă că acest dregă
tor al său, nu numai că s-a îndepărtat 
de cinstirea zeilor, dar se ostenea și
cu propovăduirea credinței în Hris- 
tos, și îndemna, pe toți, să se lepede 
de închinarea idolilor, împăratul 
hotărî să-l cerceteze el însuși și, de 
nu se va întoarce, cu înfricoșătoare 
moarte să-l piardă. A mers, deci, în 
Heracleea împăratul și, la cererea 
Sfântului Teodor, i-a dat acestuia 
îngăduința să ia idolii de aur acasă la 
el, spre a-i cinsti, după datină. Dar, 
ducându-i acasă, Sfântul a sfărâmat

idolii în bucăți și i-a îm
părțit la săraci. Iar dacă 
s-a făcut ziuă, Maxențiu 
sutașul a spus împăratu
lui că a văzut capul de 
aur al zeiței celei mari, 
Artemida - zeița care 
fusese dată în ajun Sfân
tului Teodor -, și că 
acum era purtat de un 
sărac. Și acesta, fiind în
trebat, a mărturisit că de 
la Teodor Stratilat l-a 
primit. Și împăratul, 
auzind de o faptă ca 
aceasta a rămas mut de 
mânie. Deci, poruncind
slujitorilor, Sfântul a fost prins și 
adus înaintea sa. Și, mărturisind el 
că toate cele spuse de sutaș sunt ade
vărate, Sfântul a fost osândit la chin
uri grele. Și a îndurat Sfântul Teodor, 
cu credință și cu bărbăție, toate chin
urile; și pătimind, neîncetat propovă
duia credința în Hristos. Deci, 
împăratul, văzând că nu poate să-l 
întoarcă la zadarnica cinstire a ido
lilor a poruncit să i se taie capul și,

astfel, s-a săvârșit în ziua de 8 feb
ruarie. Iar sfintele lui moaște au fost 
îngropate în cetatea de naștere, 
Evhaita, care, mai apoi s-a numit 
Teodoropol, în cinstea Sfântului. 
Peste multă vreme, în anul 1260, ele 
au fost duse la Veneția, unde se află 
și astăzi. Tot în Veneția se află și o 
statuie a Sfântului Teodor, așezată pe 
un stâlp din vestita piață a Sfântului 
Marcu.

HOROSCOP

Poți să faci afaceri bune, iar toate 
micile întârzieri de plăți vor fi uitate. 
Grație răbdării tale ai reușit să de
pășești dificultățile. Trebuie însă să faci mari 
eforturi pentru a menține un climat idilic.

îți sunt promise mari bucurii 
sentimentale, alături de persoana iu
bită. Chiar și cei singuri vor renunța cu
dragă inimă la celibat. Ți-ar prinde bine puțină 
relaxare, poate un masaj și un tratament corpo
ral.

Acasă ai senzația că nimeni nu te 
înțelege. Trebuie să fii atent să vezi 
dacă nu cumva situația este exact pe
dos. în societate ești foarte comunicativ și îți
atragi simpatia interlocutorilor.

Fii prudent în relațiile cu mem
brii familiei. Atmosfera este destul de 
tensionată, iar cel mai mic gest sau cu
vânt poate provoca furtuni. Este o zi favorabilă 
pentru lărgirea orizontului intelectual.

Nativii pot să plece în călătorii 
de afaceri. Se bazează mult pe exce
lența lor intuiție când este vorba să 
progreseze în viața profesională. Viața senti
mentală este foarte intensă.

în dragoste profită de toate 
șansele de a atinge armonia în cuplu. 
Ca să nu întâmpini probleme finan
ciare trebuie să gestionezi bugetul cu înțelep
ciune și realism.

8 februarie 
de-a lungul timpului

1796: S-a înființat un Consulat general francez la Bu
curești

1856: Barbu Știrbei decretează desființarea robiei în 
Tara Românească

1859: Intrarea triumfală a Iui Alexandru Ioan Cuza în 
București, după dubla sa alegere ca domn al Principatelor 
Române

1880: Franța, Germania și Marea Britanie recunosc in
dependența de stat a României

1916: Conform legendei, aflat la Zurich, în cafeneaua 
„Cabaret Voltaire”, scriitorul Tristan Tzara creează un nou 
curent de avangardă: dadaismul

1984: Jocurile Olimpice de iarnă se deschid la Sarajevo 
1991: Parlamentul adoptă noua lege a salarizării

■ 2006: Egiptologul american Otto J. Schaden a dat pub
licității descoperirea unui nou mormânt de faraon în Valea 
Regilor

S-au născut:

1828: Jules Verne, scriitor francez, creator al romanului 
științific de anticipație (d. 1905)

1834: Dmitri Ivanovici Mendeleev, chimist, creatorul 
"legii periodicității" și al sistemului periodic al elementelor (d. 
1907)

1899: Theodor V. Ionescu, membru al Academiei 
Române (d. 1988)

1925: Jack Lemmon, actor american de teatru și film (d. 
2001)

1941: Nick Nolte, actor american
1954: Puiu Nistoreanu, economist și profesor universitar 

român

Comemorări:

1587: Maria Stuart, regina Scoției (1542 - 1567), este 
executată în urma condamnării la moarte prin decapitare (n. 
1542)

1975: Sir Robert Robinson, chimist britanic, laureat al 
Premiului Nobel pentru Chimie pe 1947 (n. 1886)

2000: Ion Gheorghe Maurer, jurist și om politic comunist 
(n. 1902)

2009: Marian Cozma, handbalist român (n. 1982)

Gestionezi finanțele cu rigurozi
tate. Intenționezi să realizezi o impor
tantă aLjeijgi imobiliară. Eforturile
depuse în viața de cuplu se dovedesc folosi
toare. Ești înconjurat de unele persoane care 
încearcă să-ți câștige încrederea.

Dacă te cerii cu un prieten 
vechi, acest lucru te va afecta. Fă tot 
posibilul să rezolvi problema. în
dragoste trebuie să fii previzibil din când în
când, altfel îți derutezi complet partenerul.

Dacă activitatea profesionala te 
obligă să duci o muncă sedentară, 
este cazul să te gândești serios să 
practici un sport. Alege ceva pe gustul tău și 
practică sport în mod regulat. în societate ești 
înțelegător și tolerant, astfel că îți atragi imediat 
simpatia celor din jur.

în familie discuțiile riscă să ia o 
întorsătură neplăcută. învață să-ți 
păstrezi calmul și să fii mai blând. în

Bancurile zilei
Ce diferență este între 

poliție și vânt? Poliția bate 
mai tare...

© © ©
- Acuzat, recunoaște 

că ai greșit.
- Imposibil, domnule ju

decător, pledoaria avocatu
lui m-a convis că nu am 
furat.

© © ©
- Dom' doctor, să știți că 

bărbatul meu mă înșeală!
- De unde știți?
- Am patru copii și nici 

unul nu seamănă cu mine...
© © ©
- Nu știu ce să mă fac, 

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

- Cum așa?
- Păi, soția mea nu mă 

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

© © ©
- Domnule doctor, aș 

dori să-mi dați un diagnos
tic scris, din care să rezulte 
că trebuie să lucrez doar 
două ore pe zi.

- Suferiți de ceva
anume? ,

- Da, de celelate șase.
© © ©
- Nu aveți uneori o sen

zație acută de sete? îl în
treabă doctorul pe noul 
pacient.

- Nu, domnule doctor, n- 
am ajuns niciodată până 
acolo!

mod sigur vei avea succes. Evită să faci confi
dențe prietenilor, pentru că aceștia riscă să-ți
devină rivali în dragoste.

Prezența lui Marte în sectorul fa
milial indică posibile tensiuni între 
tine și unii membri ai familiei. însă 
Marte înseamnă însă și energie, astfel încât cei 
apropiați dau dovadă de dinamism și spirit de 
inițiativă. Ai tendința să râzi de cei din jur, tre
buie să eviți să devii sarcastic.

în domeniul personal dai dovadă 
de mult entuziasm și eficiență. Fer- 
ește-te să adopți o atitudine prea exi
gentă în privința celor din anturaj. Faci niște
eforturi pentru a readuce armonia în familie, iar
această inițiativă îți reușește.
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Partidul Democrat Liberal va avea o reacție oficială, 
referitoare la modul în care Consiliul Județean 
a împărțit banii către primării în cursul zilei de astăzi, 
prin președintele interimar Tiberiu Iacob-Ridzi.

Scandal pe fondurile de la CJ Hunedoara

Primarii sunt nemulțumiți
9 9

de banii pe care i-au primit
Repartizarea banilor din buge
tul județului Huneoara către 

primării a nemulțumit pe toată 
lumea, mai puțin “mașina de 
vot” din Consiliul Județean 

(CJ), condusă de Mircea 
Moloț. Nici un primar nu a ob
ținut cât a cerut, fiecare dintre 
edili susținând că sumele sunt 
mult sub necesități Mai mult 
decât atât, au fost localități 

care nu au primit nici un leu 
din banii alocați de Guvern și 
împărțiți de Consiliul Jude

țean.

Singura dispută din cadrul Consil- 
ii,K,i Județean a fost între consilierii 
. l. și președintele instituției, liber
alul Mircea Moloț. Nemulțumirea a 
pornit de la faptul că mai multe admin
istrații publice locale conduse de pri
mari PD-L nu au primit nici un leu, spre 
deosebire de primăriile PNL.

Consilierii democrat liberali au 
propus diminuarea sumelor destinate 
unor primării și redistribuirea acestora 
și către alte administrații locale, care nu 
au primit nimic.

„Cred că este timpul să politizăm 
mai puțin repartițiile acestea de bani, 
pentru că nu știu dacă noi, consilierii, 
ne vom mai putea duce în localități pre
cum Petroșani, la care este trasă linie. 
Nu cred că vreți să fiți părtași la o 
asemenea execuție publică a Primări
ilor PD-L din județul Hunedoara. Nu 
cred că ne putem permite să fim pentru 
unii mumă, pentru alții ciumă. Chiar 
dacă subiectivismul există, îl acceptăm, 
cred că fiecare are dreptul la opinia lui, 
dar nu pot să cred că putem să ne cul- 
pabnilizăm de votarea acestui buget în 
forma actuală”, spune Marius Constan- 
tinescu, consilier județean PD-L. El 
mai adaugă că nu i se pare corect să 
sufere oamenii din aceste localități, 
care nu au primit nici măcar un leu de 
la bugetul CJ Hunedoara.

Democrat liberalii 
au mai cerut 
20 de miliarde

„Propun să încercăm să fim rezon
abili și să alocăm suma de 20 de mil
iarde de lei vechi, prin diminuarea 
sumelor de la alte primării care au 
primit cu vârf și îndesat, și acestor lo
calități, pentru că sunt tot locuitori ai 
județul Hunedoara. Oricum, grupul

g
) “In urma ședinței de
1 vineri a Consilului Județean 

„ constat cu îngrijorare politi- 
'.9J zarea excesivă a adminis

trației publice. Este 
inadmisibil ca un for de conducere, ales de 
toți cetățenii județului Hunedoara, să îm
partă fondurile destinate comunităților lo
cale strict pe criterii politice. Prin modul 
de alocare a banilor publici către 
Primării, Consiliul Județean a împărțit 
cetățenii în două categorii, în funcție de 
culoarea politică a edililor.

Menționez că eforturile Guvernului 
României, de a asigura fondurile bugetare 
necesare funcționării structurilor admin
istrației publice locale și dezvoltării comu
nitare, se fac fără nici o discriminare și 
fără a se ține cont de culoarea politică a 
beneficiarilor finali, cetățenii. Guvernul 
României face toate eforturile ca într-o pe
rioadă de criză economică mondială să

consilierilor județeni PD-L se va abține 
de la vot. Nu vom vota împotriva buge
tului, indiferent care este decizia dum
neavoastră, pentru că noi credem că 
toate localitățile hunedorene au nevoie 
de acest buget pentru a putea să își des
fășoare. activitatea”, conchide Marius 
Constantinescu.

în replică, președintele Consiliului 
Județean Hunedoara spune că bugetul 
a fost bine analizat și că primăriile care 
nu au primit acum bani pentru buget au 
primit însă fonduri pentru reabilitarea 
mai multor drumuri.

Banii de la guvern, 
împărțeala 
de la Molot

9

„Mă văd dator cu câteva expli
cații. Vă atrag atenția că și județul 
Hunedoara se găsește în România. 
Luați-1 ca și pe o Primărie, căreia Gu
vernul României îi atribuie niște bani. 
Vă informez că Guvernul României ne- 
a alocat în acest an cu zece miliarde 
bani mai puțini decât anul trecut. Iar 
când se calculează un buget se ține cont 
de toate resursele care vin în bugetul 
Primăriei. Aveți dreptate că la Orăștie 
nu i s-a dat nimic, dar Orăștia are opt 
miliarde pe două drumuri. Unul spre

asigure o cât mai corectă împărțire a 
resurselor, in aceste condiții, nu putem 
decât să dezavuăm modul în care Consiliul 
Județean și conducerea executivă a aces
tuia înțelege să subordoneze administrația 
intereselor politice.

în ceea ce mă privește, voi face în 
continuare eforturi pentru atragerea în 
județul Hunedoara a finanțărilor necesare 
proiectelor de dezvoltare comunitară, in 
următoarea perioadă voi iniția discuții în 
vederea atragerii de fonduri europene și 
guvernamentale, pentru cât mai multe 
proiecte depuse de Primăriile din județ, 
militând pentru repartizarea acestora in 
funcție de necesitățile cetățenilor, indifer
ent de apartenența politică a primarilor 
localităților care vor beneficia de fi
nanțări ".

Dorin Gligor, 
subprefect al județului Hunedoara

Consilierii județeni hunedoreni s-au întâlnit vineri la o ședință extra
ordinară și au discutat repartizarea banilor la Primării

*

g
“Suma primită de la Consiliul 
Județean este departe de necesar. Noi 
-‘I am cerut de ordinal sutelor de mil
iarde, dar o să încercăm să găsim alte 

soluții de finanțare. Avem cofinanțări pe care 
trebuie să le plătim de undeva. Orașele mici sunt 
departe de a putea susține proiecte.europene ”

Petru Păun Jura, primar PNL 
al orașului Simeria

Romos și altul spre Gelmar”, spune 
Mircea Ioan Moloț.

Președintele PNL al CJ Hunedoara 
spune că nu a nedreptățit cu nimic vreo 
Primărie în fața alteia și promite că 
dacă Guvernul îi dă înapoi la buget cele 
zece miliarde pe care i le-a luat în acest 
an, atunci acești bani îi dă exclusiv ad
ministrațiilor conduse de primari PD-L.

Unii au primit mult, 
alții deloc

Amendamentul consilierilor de
mocrat liberali privind redistribuirea 

“Epuțin, dar e bine totuși cât am primit. Anul trecut nu ne-au 
gdat atât. Ce să facem, noi cerem, dar niciodată nu primim atât cât 

_ vrem ”

Sorin Marica, primar PSD 
al comunei Sălașu de Sus

"Nu mă miră că nu ne-au dat nimic. Și anul trecut tot zero lei 
gam primit de la Consiliul Județean. Nu avem ce să 

facem. Noi am cerut vreo cinci miliarde, dar nu am

: primit nimic"
Emil Bîc, primar PD-L al comunei Beriu

sumelor a fost respins la vot, iar 
hotărârea a fost aprobată așa cum era. 
Astfel, mai multe prirriării nu au primit 
nici măcar un ban de la CJ pentru acest 
an. Acestea sunt Petroșani, Vulcan, 
Beriu, Boșorod, Dobra, Ilia, Romos și 
Vețel. Dintre comunele hunedorene cei 
mai mulți bani i-a primit Sarmizegetusa
- un milion de lei, iar cei mai puțini 
Buceș - 74 de mii de lei și Bujuc - 85 
de mii de lei. Dintre municipii și orașe 
din județ, cel mai mult a primit Hațegul
- 2,378 milioane de lei. Cel mai puțin 
a primit Petrila, doar 200.000 de lei.

Elena Matieș Iancău
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Cei patru suspecți sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de 
deținere fără drept de arme neletale supuse autorizării, nerespectarea 
regimului produselor pe bază de amestecuri pirotehnice și nerespecta
rea regimului armelor și munițiilor.

Arsenal de arme și muniție găsit la Vața de Jos
Rănită grav 
pe trecerea 
de pietoni

O femeie a fost lovită de o 
mașină pe o trecere de pietoni din 
Gristur, joi, în jurul orei 18. Au
toarea accidentului este Lenuța 
T., de 40 de ani, din Deva, care 
nu a acordat prioritate Danielei F. 
de 41 de ani, din Deva, care tra
versa regulamentar.

Victima a fost rănită grav, iar 
șoferița s-a ales cu dosar de cer
cetare penală pentru vătămare 
corporală din culpă.

Nu 
a acordat 
prioritate

Un pieton a fost accidentat 
pentru că șoferul unei autoutili
tare nu i-a acordat prioritate de 
trecere. Accidentul s-a produs joi, 
la ora 18, pe Bulevardul 22 De
cembrie din Deva, la ieșirea din 
intersecția cu sens giratoriu spre 
intersecția semaforizată cu strada 
Carpați. Șoferul unei autoutili
tare, Cristian I., de 40 de ani, din 
Deva, nu a acordat prioritate de 
trecere lui Marcel T., de 41 de 
ani, din Deva. Victima se afla pe 
trecerea de pietoni prevăzută cu 
marcaj și indicator când a fost lo
vită.

Șoferul autoutilitarei are 
acum dosar de cercetare penală 
pentru vătămare corporală din 
culpă.

Patru persoane din Vața de Jos 
riscă să facă între doi și opt ani de în
chisoare pentru deținere ilegală de 
arme. Armele au fost găsite de polițiștii 
hunedoreni, în urma a zece percheziții 
la domiciliu efectuate joi. Poliția 
continuă cercetările pentru a determina 
dacă armele respective au fost folosite 
pentru braconaj.

Polițiștii hunedoreni au efectuat 
zece percheziții domiciliare în Vața de 
Jos, la locuințele a patru persoane de
spre care existau informații că ar deține 
ilegal arme de vânătoare și muniție. 
Cele patru persoane au vârste cuprinse

Și-a întors mașina 
cu roțile în sus'

Un accident spectaculos s-a produs 
vineri, în jurul orei 00.25, în comuna 
Bănița, pe DN 66. La 20 de metri de 
intersecția cu DN 66 a drumului comu
nal Crivadia, echipajul de poliție - care 
a fost sesizat telefonic despre accident - 
venit ia fața locului a găsit o mașină 
răsturnată. In interiorul acesteia se afla 
autorul accidentului, Ioan C., de 30 de 
ani, din Petrila. Accidentul s-a produs 
deoarece șoferul a intrat cu viteză într-o 
curbă și a părăsit șoseaua, izbind un stâlp 
de electricitate de pe marginea șoselei. în 
urma impactului, autoturismul s-a 
răsturnat.

Șoferul a fost rănit și a rămas inter
nat la Spitalul de Urgență din Petroșani. 
După testarea cu aparatul etilotest s-a 
constatat că bărbatul avea o alcoolemie 
de 0,77 la mie și s-au recoltat probe bio

logice în vederea stabilirii cu exactitate 
a alcoolemiei. Lui Ioan C. i s-a întocmit 
dosar penal pentru comiterea infracțiunii 
de conducere sub influența Alcoolului.

Inconștiență 
la volan

Alexandru D., de 21 de ani, din 
Deva este autorul unui accident care a 
dus la rănirea a doi dintre prietenii săi, 
ambii în vârstă de 18 ani, care se aflau 
cu el în autoturism. Accidentul s-a pro
dus sâmbătă, în jurul orei 23. Șoferul au
toturismului a pierdut controlul 
volanului în timp ce se deplasa în local
itatea Fomădia, din comuna Șoimuș. El 
nu a adaptat viteza la condițiile de drum 
și s-a răsturnat în albia pârâului 
Forriădia.

în urma accidentului, Ionuț M. și 
Alin B., ambii din Deva, și șoferul auto
turismului au fost răniți și transportați la

Prins cu sticla de mercur
Polițiștii Biroului de Investigații 

Criminale din cadrul Poliției Municip
iului Petroșani au efectuat o percheziție 
la domiciliul unui bărbat din localitate, 
ca urmare a unor informații că acesta ar 
deține ilegal mercur.

La vederea polițiștilor, Gheorghe 
F., de 34 de ani, a aruncat pe fereastra

între 23 și 44 de ani.
în urma descinderii, polițiștii au 

găsit două arme cu aer comprimat de 
calibrul 4,5 mm, 452 bucăți de alice 
calibrul 4,5 mm, 21 bucăți mini- 
petarde, 5 bucăți candele romane, o 
armă de vânătoare confecționată arti
zanal, cu o țeava de calibrul 16, 13 
bucăți tuburi cartușe de vânătoare cu 
capsa percutată, o armă de tir cu aer 
comprimat transformată artizanal să 
funcționeze cu cartușe de calibrul 5,6 
mm și 38 de bucăți cartușe calibrul 5,6 
mm.

Armele, muniția și produsele

pirotehnice au fost ridicate pentru a se 
efectua expertiza. Polițiștii continuă 
cercetările pentru a stabili proveniența 
acestora, dar și pentru a vedea dacă 
armele au fost folosite la comiterea 
infracțiunii de braconaj cinegetic.

Cei patru suspecți sunt cercetați 
pentru comiterea infracțiunilor de 
deținere fără drept de arme neletale su
puse autorizării, nerespectarea regimu
lui produselor pe bază de amestecuri 
pirotehnice și nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor. Dacă vor fi găsiți 
vinovați, cei patru bărbați la ale căror 
domicilii au fost găsite armele și

spital. Șoferul Alexandru D. are acum 
dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii 
de vătămare din culpă.

Rănit grav 
pe DN7

Un șofer profesionist din Arad are 
dosar penal pentru vătămare corporală 
din culpă, în urma unui grav accident ru
tier care s-a produs pe DN7, sâmbătă 
seara, în jurul orei 22. Victima, Petru P. 
de 57 de ani din Brad, se deplasa pe 
marginea drumului. Șoferul autotrenului, 
Mihai H. de 57 de ani din municipiul 
Brad nu l-a văzut și l-a lovit. în urma im
pactului bărbatul a fost accidentat grav. 
Polițiștii i-au întocmit dosar de cercetare 
penală pentru vătămare corporală din 
culpă.

Maria Bulz

de la baie o sticlă în care se presupune 
că se afla mercurul. Sticla a căzut pe sol 
și s-a span.

Polițiștii au solicitat sprijinul unui 
specialist chimist din ca'drul Institutului 
Național de Securitate Minieră și 
Protecție Antiexplozivă Petroșani pen
tru a recupera substanța. Ulterior, spe

cialistul a stabilit că într-adevăr în re
cipientul de sticlă se afla mercur.

Polițiștii au reușit să recupereze 
420 grame de mercur din cantitatea 
aruncată pe fereastră. Specialiștii din 
cadrul Institutului Național de Securi
tate Minieră și Protecție Antiexplozivă 
Petroșani au recoltat particule de 
substanță amesțecate cu zăpadă, 
pământ și iarbă, urmând să extragă și să 
stabilească cantitatea de mercur

muniția riscă pedepse cu închisoarea 
cuprinse între doi și opt ani.

Maria Bulz

Cercetați pentru
evaziune fiscală

Administratorii unei societăți comer
ciale din municipiul Deva sunt cercetați pen
tru un prejudiciu ae 222.000 de lei a$ 
statului. Polițiștii Serviciului ae Investigare 
a Fraudelor au început urmărirea penală îm
potriva lui Petru B., de 48 de ani, și a Mirelei 
G., de 42 de ani, ambii din Deva. Ei t 
acuzați că în perioada 2006 - 2008, în cân
tate de contabil șef, respectiv contabil al unei 
societăți comerciale au emis în mod repetat 
facturi de livrare a mărfii către o firmă din 
Alba-Iulia, cu alte valori decât cele reale. 
Cei doi au sustras de la plata taxelor și im
pozitelor suma de 222.000 de lei.

Maria Bulz

colectată.
Lui Gheorghe F. i s-a întocmit 

dosar penal, fiind dispusă și confirmată 
începerea urmăririi penale în stare 
libertate. Cercetările sunt continuate de 
către polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale pentru a stabili proveniența 
substanței.

Maria Bulz

Tamponare 
soldată 
cu o victimă

Carmen N., de 36 de ani, din 
Teliucu Inferior, a fost rănită ușor 
în urma unui accident rutier care 
s-a produs în municipiul Hune
doara, joi, în jurul orei 16:20.

Accidentul s-a produs din 
vina lui Călin Ș., de 30 de ani, 
din comuna Luncoiu de Jos, care 
conducea un autotractor cu semi
remorcă. El nu a păstrat distanța 
regulamentară și a tamponat au
toturismul condus de Vasile C., 
de 56 de ani, din comuna Teliucu 
Inferior. In urma impactului din
tre cele două autovehicule, pasa
gera din autoturism a fost rănită 
și a trebuit transportată la spital 
pentru îngrijiri.

Șoferului vinovat de produce
rea accidentului i s-a întocmit 
dosar penal pentru vătămare cor
pora lă din culpă.

Maria Bulz



“Sunt convins că Biroul Politic va ține cont de voința liberali
lor hunedoreni și va valida alegerile de sâmbătă. Mircea 
Moloț este adevăratul președinte al liberalilor hunedoreni.

Ludovic Orban
Politic 5
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Conferință „bicamerală” la PNL Hunedoara

Mircea Moloț așteaptă astăzi validarea votului de sâmbătă

Jlat în competiția liberală
de la Sala Sporturilor
Mircea Moloț a fost ales preșe
dinte al organizației PNL Hu

nedoara cu o majoritate 
covârșitoare de voturi, la Con
ferința Județeană ce s-a ținut 
sâmbătă, la Sala Sporturilor in 
Deva. La eveniment au partici

pat demnitari și lideri de la 
centru, alături de primari și 

delegați din județ.

Forfota mare și puzderia de mașini 
„tari” animau zona de la Sala Spor
turilor sâmbătă dimineața. Rând pe 
rând, și-au făcut apariția primarii, dele

gi liderii partidului. Ludovic Orban 
a tfcrfchis lucrările Conferinței, imediat 
după intonarea imnului de stat. 
Alegerile liberalilor au fost asemeni 
unui meci de fotbal din „Liga lui 
Mitică”, partidă suspectată de „blat pe 
față”.

Puțini au fost, multi 
au rămas

Pe teren au intrat cei din prezidiu. 
La oaspeți: Ludovic Orban, Mariana 
Câmpean, Marcel Velea. Norica Nicolai 
a ajuns mai târziu și a fost introdusă în 
teren după fluierul de început al com
petiției. La gazde: Mircea Moloț,

Dan Radu Rușanu 
(referindu-se la absența lui 
Mircia Muntean de la Confer
ință): „ Cimitirele sunt pline

de oamenii de neînlocuit”
Mircia Muntean (într-o replică 

de la distanță): „Domnul 
Radu Rușanu este unul din
tre aceștia și îl felicit pentru 
propria sa declarație "

Tiberiu Balint, Dan Radu Rușanu și 
Bogdan Țâmpău. Competiția a fost ar
bitrată de Florin Cazacu (PSD), Costel 
Avram (PRM) și Tiberiu lacob Ridzi 
(PD-L), ultimul acceptând să intre în 
joc în mod inexplicabil, după eșecul 
suferit în confruntarea de vineri de la 
Consiliul Județean, când primarii PD-L 
nu au primit finanțare de la buget. Mai 
mult, președintele PD-L a fost luat 
peste picior de Ludovic Orban în mo
mentul în care și-a transmis mesajul. în 
tribune au fost 540 de spectatori cu 
drept de vot, la care s-au mai adăugat 
14 pe parcursul competiției.

Victorie lipsită 
de glorie

După câteva atacuri palide la 
adresa lui Mircia Muntean, candidat 
păstrat în competiție deși a refuzat să se 
prezinte la joc, liberalii și-au prezentat 
raportul de activitate și au trecut la vot. 
Exercițiul de vot pentru alegerea 
președintelui s-a încheiat în jurul orei 
15. Moloț a câștigat detașat competiția 
cu 450 de voturi, în timp ce pentru Mir
cia Muntean au votat 98 de delegați, 
înainte ca rezultatele să fie anunțate, tri
bunele au rămas goale. Spectatorii cu 
drept de vot au părăsit tribunele, ca la 
un meci la care se știe rezultatul înainte 
ca partida să se sfârșească. Doar câțiva 
suporteri plictisiți au mai rămas într-un 
colț al sălii în momentul în care Mircea 
Moloț a trebuit să își ridice trofeul. Vic
toria noului președinte a fost, așadar, 
una previzibilă și lipsită de glorie. Cu
vântul lui de mulțumire și proiectele 
sale de viitor au sunat în gol. Nici 
măcar cei care au bătut drumul de la 
București, ca să garanteze cu prezența 
lor legitimitatea alegerilor, nu au rămas 
la momentul festiv.

Disputele de la șefia Partidului 
Național Liberal, dintre gruparea lui 
Crin Antonescu și cea condusă de Lu
dovic Orban, provoacă reacții în lanț 
și la nivel local. Liberalii hunedoreni 
s-au manifestat, sâmbătă, ca un for bi
cameral care nu se mai poate întruni 
niciodată într-o ședință comună.

Spectacolul de la Casa de Cultură 
din Deva, prezidat de Mircia Muntean, 
ar putea fi comparat cu Camera 
Lorzilor, pentru că aici au participat 
cei ce spun că sunt liberali din moși- 
strămoși, dar și pentru că ei au dovedit 
o înclinație naturală spre chef și petre
cere. De partea cealaltă, la Sala Spor
turilor, tot în Deva, s-au adunat 
reprezentanții a ceea ce s-ar putea 
numi Camera Comunelor, pentru că 
„plebea ” de aici și-a câștigat statutul 
prin vot „Lucrările’' celor două 
camere au fost în esența lor niște „lu
crături” între colegi și foști prieteni 
Cele două evenimente au fost progra
mate pentru aceeași oră și ambele 
spectacole s-au jucat cu casa închisă. 
La finalul manifestărilor, ambele 
tabere au anunțat că se prezintă azi la 
Biroul Permanent Central pentru a 
obține câștig de cauză.

Aleșii 
Conferinței 
Județene

Președinte: Mircea Moloț 
Vicepreședinți: Tiberiu 

Balint, Florin Oancea, Daniel Ră- 
ducanu, Nicolae Timiș, Mircea 
Artean. Florin lacob. Victor Stoica

Membrii Biroului 
Permanent: Marius Surgent. 
Niculiță Mang, Petru Păun—Jura. 
Adrian Iovănesc, Călin Dud. 
Adrian Cîmpian. Alin Simota. 
Sorin Ștefoni, Benoni Ardelean. 
Marcel Morar. Mircea Rovinar. 
Radu Bureană, Călin Marian, 
Ovidiu Furdui, Dorin Popa. Nico
lae Petroi, Vasile Potecă

Membrii supleanți: 
Constantin Romașcanu, Dan 
Magheru, Gheorghe Popescu, Ion 
Simion, loan Prip, Ovidiu Vlad, 
Victor Bucaleț, Dumitru Iffim

g
..Eu cred că Mircia Muntean trece acum 
printr-o situație nefericită pentru el și nu a 
știut să o gestioneze. Cred că a făcut o 
greșeală că nu s-a prezentat astăzi aici și cred că scond 

era altul. Lumea l-a taxat pentru faptul că n-a avut 
demnitatea să se bată pentru funcția pe care a deținut
ei până acum. Cred că în două — trei zile lucrurile se 
vor atenua și vom fi aceeași echipă în care 
am fost și până acum ”

Mircea Molot Urnele au fost prea înalte 
pentru unii alegători

Mircia Muntean află astăzi dacă a chefuit sau a ridicat “parastas ”

Banchet liberal
la Casa de Cultură Deva
Președintele PNL Hunedoara, 
Mircia Muntean, a organizat o 
petrecere dedicată împlinirii a 
20 de ani de activitate a PNL 

Hunedoara, la care au partici
pat liberalii ce îi sunt devotați 
și lume pestriță de prin cartie

rele sărace ale Devei.

Deasupra lor doar 
Dumnezeu va sta

în fața Casei de Cultură din Deva, 
sâmbătă dimineața, pe la ora 9, înce
peau să sosească primele transporturi 
de bucate și băutură. în scurt timp, 
holul de la intrarea în Casa de Cultură 
s-a transformat într-un imens bufet 
suedez. Pe scena din sala mare - sală 
arhiplină puțin înainte de orele prânzu
lui - Mircia Muntean retrăia, pe „re- 
pede-înainte”, cele mai importante 
momente din viața post-decembristă a 
partidului. Imnul partidului, cel cu 
„deasupra mea doar Dumnezeu va sta”, 
părea să sune ca un reproș direct către 
„uzurpatorii" adunați la Sala Spor
turilor.

Conferința s-a ținut 
abuziv și nestatutar

Președintele PNL Hunedoara i-a 
premial pe cei care au carnet de partid 
emis în anul 1990. Intre două plicuri în
mânate cu călduroase îmbrățișări, 
Muntean arunca săgeți către liberalii

aflați la Conferința Județeană de la Sala 
Sporturilor.

„Aici au venit membri și simpati- 
zanți de partid la chemarea noastră, a 
liderilor locali, nu aduși cu forța ca în 
alte părți”, a declarat Mircia Muntean.

Și după momentul festiv Mircea 
Muntean a continuat să aducă argu
mente cum că alegerile sunt nestatutare. 
„Am un comunicat transmis de secre
tariatul general al partidului și consider 
că, după transmiterea lui, Conferința 
Județeană nu se putea organiza până nu 
se soluționau următoarele propuneri: să 
solicităm o nouă dată la care să se or
ganizeze conferința, conform statului 
PNL; să retrimitem baza de date actu
alizată lunar și nu anual și cu zece zile 
înainte de data Conferinței; convoca
torul să corespundă integral cu baza de 
date; convocatorul să fie însușit și de 
Biroul politic central”, a declarat 
președintele PNL Hunedoara.

Muntean spune că au fost desem
nați delegați „agreați” și instruiri să 
voteze „Mircea Moloț - președinte”. 
Primarul Devei susține că multi dintre 
cei prezenți la Conferință nu sunt 
reprezentativi pentru organizațiile lib
erale din județ.

B
„Pot confirma personal 
că domnul Stroie a spus că 
orice hotărâre luată de Biroul 
Permanent Central trebuie ex

ecutată. Pe cale de consecință, ei pot 
ține oricâte Conferințe nestatutare vor, 
pentru că ele vor fi anulate. Am refuzat 
să participăm pentru că 
prezența noastră acolo ar fi dat 
un fel de gir acestei Conferințe”

Ion Macovei, fost președinte 
al PNL Hunedoara

„Aveți coloană vertebrală și faceți ca mine”
Printre cei prezenți la sărbătoarea liberalilor a 

fost și Lia Filip (foto), cel mai vechi membru PNL 
din județul Hunedoara. Cu lacrimi în ochi, la cei 90 de ani ai 
săi, femeia a povestit că a suferit mult din cauza apai tcncnțci 
sale politice, însă nu a renunțat niciodată la mândria de a fi o 
femeie liberal. „Mă trag dintr-o familie de liberali. Moșii și 
strămoșii mei au fost liberali, la fel și soțul meu. Tatăl meu. 
Mircea Oprea, a fost primul primar liberal al Devei. Voi. cei 
care sunteți astăzi aici, aveți coloană vertebrală și faceți ca 
mine”, a declarat Lia Filip. Femeia nu s-a abținut să nu co
menteze evenimentele politice din interiorul filialei județene
a PNL, ocazie cu care i-a numit „trădători” pe cei care nu au fost prezenți la 
manifestare și au organizat un congres prin care l-au schimbat din funcția 
de președinte PNL pe Mircia Muntean cu Mircea Moloț.
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Episcopul Devei și Hunedoarei a primit de la 
Consiliul Județean o icoană pictată de un caricatu
rist Ștefan Popa - Popa s

PS Gurie a mulțumit pentru diplomă,
9

dar s-ar fi bucurat de sediu
Episcopul Devei și Hunedoa
rei, PS Gurie Georgiu, a fost 

prezent vineri la ședința Consi
liului Județean (CJ) pentru a 

primi diploma de “cetățean de 
onoare” al județului Hune

doara. înaltul prelat a primit 
titlul ca semn de “înaltă pre

țuire și recunoștință” din par
tea aleșilor județeani. La 

prima ședință din acest an, cea 
din 26 ianuarie, consilierii ju
dețeni au aprobat în unanimi

tate conferirea titlului de 
cetățean de onoare PS Gurie 

Georgiu.

începutul ultimului act
(urmare din pagina 1)
Mircia Muntean, preocupat mai 

mult de concedii exotice decât de 
politică, a crezut că nu-i rămâne decât 
să aștepte sculptorii care-i vor ridica 
statuie în fața sediului PNL. Greșală 
de neiertat pentru un politician! Moloț 
s-a văzut cu bugetul județului pe 
mână, cu o mașină de vot care 
funcționează impecabil în Consiliul 
Județean. Avea tot ce-și dorește un 
politcian. Un singur lucru îi tulbura 
somnul și visul său de mărire. Nu era 
el primul om în partid. Dacă Mircia 
Muntean ar fi fost deștept, nu ar fi 
lăsat niciodată un personaj vanitos și 
domic de putere ca Moloț să ajungă 
atât de sus. Dar Mircică, orbit de pro- 
pria-i putere, a conștientizat prea tâziu 
această greșeală, in jurul prședintelui 
Consiliului Județean s-a format o în
treagă camarilă, formată din primarii 
al căror buget local depinde în pro-

Pe lângă diplomă, reprezentanții 
CJ Hunedoara i-au dăruit PS Gurie 
Georgiu și o icoană a cărei ramă este 
poleită cu aur. Lucrarea este semnată 
Ștefan Popa Popa’s.

Consiliul a promis că 
ajută Episcopia

Potrivit președintelului CJ Hune
doara, în ultimii șase ani de când con
duce instituția administrativă, au fost 
acordate doar două titluri de “cetățean 
de onoare”, unul pentru arhiepiscopul 
Aradului și Hunedoarei IPS Timotei 
Seviciu, iar cel de-al doilea pentru PS 
Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei.

La rândul său, PS Gurie a mulțu
mit “cu bucurie și sfială 

porție covârșitoare de „mușchii” lui 
Moloț și din alți lideri locali frustrați 
că trebuie să rămână veșnic în umbra 
lui Mircia. Mașinăria unsă cu bani 
publici și promisiuni s-a pus în miș
care, iar Mircia Muntean a văzut prea 
târziu ca să mai poată face ceva că va 
fi strivit.

Este interesant de văzut ce 
urmează în PNL Hunedoara. Primarii 
momiți de Moloț cu bani din bugetul 
județean nu sunt foarte mulțumiți cu 
ce au primit. Liderii care au stat în 
umbra lui Mircia nu cred că vor ac
cepta să schimbe umbra și vor încerca 
să îi ia fața lui Moloț. Carisma 
proaspătului președinte este inexis
tentă, așa că electoral Moloț nu poate 
să fie o „locomotivă”. Să fie oare ur
mătorii doi ani perioada de agonie a 
liberalilor în județul Hunedoara? O 
întrebare al cărui răspuns îl vom primi 
după viitoarele alegeri locale. 

duhovnicească” pentru titlul ce i-a fost 
acordat prin votul consilierilor județeni, 
“între instituțiile noastre trebuie să ex
iste o bună colaborare. Cetățenii statu
lui sunt și credincioșii Bisericii. Voi 
încerca să port prestigiul județului în 
toate acțiunile în care voi fi implicat”, 
spune PS Gurie.

De asemenea, episcopul Devei și 
Hunedoarei spune că se bazează în con
tinuare pe promisiunile reprezentanților 
CJ Hunedoara în a sprijini financiar 
Episcopia pentru achiziționarea unui 
sediu. Urmează să fie găsit un imobil 
potrivit în acest sens ori un teren prop
ice pentru construirea sediului Epis
copiei, afirmă PS Gurie.

Elena Matieș Iancău

întocmirea și depunerea 
fișelor fiscale pentru 
anul 2009

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului (DGFP) Hunedoara 
informează plătitorii de venituri din 
salarii și asimilate salariilor că au oblig
ația depunerii fișelor fiscale pentru anul 
2009 până în ultima zi a lunii februarie 
inclusiv a anului 2010, în format elec
tronic, însoțite de borderoul centraliza-

B
PS Gurie Georgiu a venit în fața consilierilor județeni să le 
mulțumească pentru diploma de “cetățean de onoare ”, care i-a fost acor
dată în urmă cu aproape două săptămâni

tor editat cu ajutorul programului de 
asistență, semnat și ștampilat conform 
legii.

Angajatorii vor edita fișa fiscală în 
format hârtie, în două exemplare sem
nate și ștampilate, conform legii: unul 
se păstrează de către angajator, iar 
celălalt se înmânează angajatului.

Persoanelor fizice care încetează 
să obțină venituri din salarii sau asimi
late salariilor în timpul anului, angaja
torii le vor înmâna un exemplar al fișei 
fiscale odată cu definitivarea formei- 
de lichidare sau la încetarea raporturilor 
în baza cărora au fost obținute veni
turile din salarii.

în fișa fiscală se înscriu sumele^, 
cuprinse în statele de salarii sai 
documente prevăzute de lege aferente 
perioadei impozabile și plătite anga- 
jaților până la data limită de depunere 
a fișelor fiscale.

Nerespectarea de către plătitorii de 
salarii și venituri asimilate salariilor a 
obligațiilor privind completarea și păs
trarea fișelor fiscale, precum și neîn- 
deplinirea obligațiilor privind 
transmiterea la organul fiscal compe
tent sau la terțe persoane (inclusiv an
gajat) a fișelor fiscale în termenul 
stabilit se sancționează cu amendă: 
pentru persoanele fizice - de la 500 la 
1.000 lei, iar pentru persoanele juridice 
-de la 1.000 la 5.000 lei.
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Satul Strei. azi înglobat orașului Cătun, e\te atestat documentar sub 
I forțau Sftigfciheu în unul l-IS.L dur poate fi datat, pe bazo descoperi

rilor arheologice. încă in prima Jumătate a secolului ul X 1-lea. Satul 
făcea puric din cnezatul Streisângeorgiulni. < nezii din Strei repre
zentând o ramură a familiei nobiliare de Streisăttgeorgiu,

O bijuterie ecleziastică la Strei

Biserica a fost pictată și în exterior, atât pe fațada sudică, precum și în 
tâmpla portalului de la baza turnului unde apare imaginea lui „ Iisus în mor
mânt Pe peretele exterior al altarului a existat o reprezentare de mari di
mensiuni a Sfântului Cristofor purtându-l pe umăr pe Iisus copil. Drumeții 
puteau astfel să vadă de departe silueta sfântului ocrotitor al călătorilor.

g
 Biserica din Strei stă mărturie tradiției ortodoxe a românilor din Țara 
Hațegului

Biserica ortodoxii ditt Strei cu hramul „ Adormirea Muicii 
Domnului", apare ca o mică bijuterie de arhitectură și artă 
medievală românească. Lăcașul de cult, a fost edificat din 

piatră in a doua jumătate a secolului al XII 1-lea.
hi prezent este un monument aflat în conservare. în biserica 

veche nit se mai slujește.

Biserica din Strei are o 
planimetrie simplă, fiind o con
strucție de tip sală cu altar rectangu
lar decroșat, boltit în cruce și 
tum-clopotniță spre vest. Tumul, de 
tradiție romanică, cu deschideri în
guste dispuse doar la etajele supe
rioare, are acoperișul piramidal din 
piatră, în formă de coif, element 
care ilustrează înrudirea cu biserica 
din Densuș. Filiația romanică este 
dovedită și de friza de cărămizi dis
puse în zig-zag, element decorativ 
care mai apare la Sântămăria Orlea 
și Densuș. Biserica de la Strei a fost 
considerată o replică a monumentu
lui de la Sântămărie Orlea. In sec
olul al XV-lea, pe latura de vest a 
fost adăugată o altă construcție care 
îngloba tumul-clopotniță. Această 
construcție a fost îndepărtată pe la 
sfârșitul secolului al XVII-lea. Ceva 
mai târziu, pe Ia 1717; pe latura 
nordică a bisericii a fost construită 
o capelă de rit reformat, demolată la 
sfârșitul veacului al XIX-lea.

Opere de artă 
medievală

Pictura murală a bisericii din 
Strei datează de la mijlocul veacului 
al XIV-lea. Aceasta a fost realizată 
de un grup de artiști, într-o manieră 
de tradiție romanică, dar cu influ
ențe gotice și bizantine. Se remarcă 
scene precum „Iisus în glorie”, 
„Cortegiul Apostolilor” sau „Mar
tiriul celor 40 de mucenici”. Un loc 
aparte în iconografie dețin Sfântul 
Nicolae, ilustrat în mai multe 
ipostaze, Maica Domnului și Sfân
tul Gheorghe.

Posibilă biserică 
de mănăstire

Cercetările arheologice efectu
ate în anii 1969 - 1970 au relevat 
faptul că biserica a fost amplasată în 
apropierea unui complex de clădiri 
romane. Ruinele de epocă romană 
au servit și drept sursă de materie 
primă pentru edificarea monumen
tului de la Strei-, chiar la baza turnu
lui fiind încastrat un monument 
roman. De asemenea, cercetările 
arheologice au condus la identifi
carea, în imediata vecinătate, a ru
inelor curții nobiliare. Construcțiile 
din jurul bisericii de la Strei ar putea 
ilustra și existența unei mănăstiri. 
Vârfurile feudalității românești au 
sprijinit întemeierea și au patronat 
asemenea lăcașuri mănăstirești. 
Este posibil ca cele mai importante 
familii nobiliare să fi susținut mate
rial agregarea unor mici așezăminte 
călugărești pe lângă propriile ctitorii 
ecleziastice. Din păcate, docu
mentarea lor este dificilă, dar este 
posibil ca astfel de lăcașuri mona
hale să fi existat pe lîngă bisericile 
din Densuș, Streisângeorgiu, Criș- 
cior sau Ribița.

Cătălin Rișcuța

Alături de personaje laice reprezentând ctitorii bisericii, deosebit de val
oroase din punct de vedere artistic și istoric sunt imaginile pictate ale lui 
Grozie, „fiul meșterului Ivaniș ”, zugravul principal al monumentului, precum 
și a doi pietrari, identificați drept constructorii edificiului. Imaginile sunt uni
cat în Transilvania fiind singurele care ilustrează pe meșterii medievali care 
au ridicat bisericile transilvănene.
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Sorin Oprescu cere Ministrului Educației să închidă 
școlile pentru o perioadă de două - trei zile dacă va 
ninge în continuare la fel de puternic.

Val de atentate ale Al-Qaida
Zeci de oameni au murit în Irak, 

Afganistan și Pakistan, în exploziile 
puse la cale de rețeaua condusă de 
Osama Bin Laden. Bombele au fost 
plasate în orașe extrem de aglomerate. 
Primele atacuri ale rețelei teroriste Al 
Qaida au avut loc în orașul pakistanez 
Karachi. Potrivit poliției, 12 oameni au 
murit și peste 40 au fost răniți în urma 
deflagrației.

Autorul atacului sinucigaș se afla 
pe o motocicletă și a lovit în plin un au

tobuz supraaglomerat. Cea de-a doua 
bombă a explodat o oră mai târziu, la 
intrarea spitalului în care începuseră să 
sosească răniții din primul atentat. Cele 
două explozii au făcut în total cel puțin 
25 de victime. Poliția a descoperit ulte
rior în spital încă o bombă, care a fost 
dezamorsată.

După câteva zeci de minute, Al 
Qaida a lovit din nou. De data aceasta 
în Irak, la mii de kilometri depărtare de 
prima deflagrație. Cel puțin 40 de oa

meni au murit și alți 150 au fost răniți 
de două explozii succesive, la Kerbala. 
Explozia a avut loc la finalul unui mare 
pelerinaj șiit la care au luat parte peste 
un milion de oameni.

A treia țintă a fost un oraș din sud- 
vestul Afganistanului. Bomba a fost 
plasată într-o motocicletă parcată într- 
o zonă foarte aglomerată. Doi oameni 
au murit pe loc și alți zece au fost răniți 
grav în atentat.

i

Proiectul de lege privind lista substanțelor 
halucinogene interzise va fi gata miercuri

Ministrul Sănătății, Attila 
Cseke, a spus că substanțele 

halucinogene și consumul lor 
în special de către tineri este 
un subiect cât se poate de se
rios, ce merită toată atenția. 

"Proiectul de lege privind lista 
substanțelor (halucinogene - 

n.r.) interzise este unul la care 
lucrăm de patru săptămâni 

Este aproape gata și suntem în 
măsură să îl prezentăm mier
curi, în ședință de Guvern ", a 

afirmat Cseke.

Premierul Emil Boc a cerut min
istrului Sănătății să finalizeze în regim 
de urgență un act normativ privind in
terzicerea consumului de plante halu
cinogene, indiferent dacă există sau nu 
un aviz al Comisiei Europene, arătând 
că distribuirea acestor substanțe 
provoacă numeroase decese printre 
tineri.

Solicitarea a fost adresată în 
ședința de vineri a Guvernului, pre
mierul cerând ministrului Sănătății să

Ucrainienii și-au ales președintele'
Ucrainenii au votat duminică 
în cel de-al doilea tur de scru
tin al alegerilor prezidențiale 
în cadrul cărora s-au con

fruntă liderul opoziției proruse 
Viktor Ianukovici și premierul 
Iulia Timoșenko, una dintre 

personalitățile "revoluției por
tocalii" prooccidentale din 

2004. Cei aproximativ 36,9 mi
lioane de alegători s-au putut 
prezenta la urne începând cu 
ora locală 8 (8 ora României) 

și până la ora 20.

Viktor Ianukovici , care și-a de
vansat rivala cu zece puncte în .primul 
tur din 17 ianuarie, este considerat fa
vorit. El speră să își ia astfel revanșa 
după "revoluția portocalie", declanșată 
de suspiciunile de fraudă în favoarea sa 
la alegerile prezidențiale din 2004 și 
care S-a soldat cu invalidarea victoriei 
sale. Timoșenko a promis un nou 
"Maidan", referindu-se la piața centrală 
din Kiev, unde s-a conturat mișcarea 
populară din 2004, în cazul comiterii

prezinte Cabinetului un astfel de act 
normativ în ședința de săptămâna vi
itoare. Șeful Guvernului a mai arătat că 
Ministerul Sănătății și Ministerul de In
terne trebuie să analizeze foarte serios 
problema drogurilor, atât a celor cla
sice, cât și a noilor plante halucinogene, 
apreciimd că drogurile devin în 
Capitală " un fenomen care pare să fi 
scăpat de sub control".

Polițiștii români au confiscat 1,6 
tone de droguri, anul trecut, când s-a în
registrat și cea mai mare captură de su- 

unor fraude de către tabăra adversă.
Viitorul președinte al acestei țări 

cu 46 de milioane de locuitori, așezată 
între Uniunea Europeană și Rusia, îi va 
succeda lui Viktor Iușcenko, eroul 
"revoluției portocalii", eliminat în 
primul tur după o președinție de cinci 
ani marcată de crize politice.

Cei doi candidați au promis ame
liorarea relațiilor cu Moscova, care s- 
au deteriorat în timpul mandatului lui 
Iușcenko, în defavoarea Europei, osta
tica mai multor crize ale gazelor 
desfășurate între cele două țări. Amân

pefiante din România, respectiv a fost 
identificată cantitatea de 1,2 tone de 
cocaină, în valoare de 40 de milioane 
de euro, ajunsă în containere la 
Constanța din Brazilia. Comparativ cu 
anul 2008, cantitățile de droguri confis
cate în anul 2009 au crescut cu aproxi
mativ 400 la sută, iar valoarea totală de 
piață a stupefiantelor capturate este de 
aproximativ 167 de milioane de euro.

Cele mai traficate droguri prin 
România sunt cannabisul, heroina și 
comprimatele ecstasy, cocaina ocupând 
abia poziția a patra, întrucât este un 
drog mult mai scump și mult mai greu 
de obținut.

Municipiul București asimilează 
cea mai mare parte din cantitățile de 
droguri traficate și consumate la nivelul 
întregii țări, în special în ceea ce 
privește traficul și consumul de heroină 
și ecstasy.

Proiectul de ordin prevede interz
icerea activităților cu plante, produse 
vegetale sau substanțe care induc sau 
pot induce ideea că ar putea avea efect 
similar plantelor, substanțelor și cel al 
preparatelor cu conținut stupefiant și 
psihotrop.

doi vor însă să consolideze cooperarea 
economică cu Europa. O aderare a 
acestei foste republici sovietice la UE 
nu este însă de actualitate, chiar dacă 
Timoșenko a făcut din aceasta un 
subiect de campanie.

Viitorul președinte va trebui să re
dreseze rapid o situație economică 
dezastruoasă. Ucraina a intrat în rece
siune în 2009, cu o scădere de 15 la sută 
a Produsului Intern Brut. Moneda sa 
națională, grivna, a pierdut peste 60 la 
sută din valoare de la începutul crizei 
economice mondiale, în 2008.

g
Taxa pe fast-food generează 
nemulțumiri în România

Proiectul guvernamental 
român privind introducerea 
unei taxe pe fast-food în sco
pul de a combate obezitatea îi 
nemulțumește pe specialiștii 
din domeniul alimentației și 
generează îndoieli cu privire 
la eficiența sa. Această taxă, 
în cazul în care va fi adop
tată, este foarte rară în Eu

ropa.

Franța a intenționat să introducă 
o astfel de măsură în 2008, dar a 
renunțat. "Nu mai putem rămâne cu 
brațele încrucișate. Trebuie să îi 
reînvățăm pe români să se hrănească 
în mod corect", a declarat secretarul 
de stat pentru Sănătătate, medicul 
Adrian Streinu-Cercel, apărând acest 
proiect cu ocazia unei dezbateri pub
lice care avut loc în această 
săptămână.

Potrivit statisticilor Ministerului, 
aproape un român din doi este 
supraponderal, țara ocupând locul al 
treilea în Europa după prevalența 
obezității. Bolile și problemele asoci
ate cu ' obiceiurile alimentare 
nesănătoase au înregistrat un progres 
în ultimii ani, în special în rândul 
tinerilor. Dacă obezitatea afectează 
până în prezent un număr limitate de 
copii (3,5 la sută), tendința este cea 
care reprezintă o îngrijorare, acest 
procent dublându-se în patru ani.

Mihai Vișan, președintele Ro- 
malimenta, o asociație care grupează 
oameni de afaceri din acest sector,

g
Elevii bucureșteni ar putea avea 
vacanță prelungită

Măsuri drastice din cauza ninso
rilor abundente: primarul general al 
Capitalei, Sorin Oprescu, cere Min
istrului Educației să închidă școlile 
pentru o perioadă de două - trei zile 
dacă va ninge în continuare la fel de 
puternic. Mii de elevi ar trebui să se 
întoarcă din vacanță și să înceapă se
mestrul doi. Sorin Oprescu crede că 
pentru București, acest lucru ar duce 
la blocaje, ceea ce va face și mai 
dificilă intervenția mașinilor de 

insistă asupra "impactului economic 
și social" al acestui proiect, care 
penalizează consumatorii, deoarece 
după un an 2009 marcat de o rece
siune severă, producătorii vor reflecta 
taxa în preț. Sindicatele evocă deja 
creșteri ale prețurilor de până la 20 la 
sută și disponibilizarea a 35.000 de 
persoane. "Nu se poate vorbi de 
șomaj și majorarea prețurilor, atât 
timp cât lista produselor vizate nu a

fost întocmită", a replicat medicul 
Streinu-Cercel.

Experții amintesc că inițiative 
similare s-au soldat cu un eșec în tre
cut. O "taxă pe viciu" a privat bugetul 
public de 375 de milioane de euro 
după o explozie a pieței negre a 
băuturilor alcoolice, mai ieftine și ne- 
taxabile, și privilegiată astfel de con
sumatori. "Taxa pe viciu a fost foarte 
prost primită de UE", subliniază Dan 
Schwartz, expert fiscal și membru al 
Camerei de comerț româno-ameri- 
cane, care precizează că domeniul 
taxelor este reglementat strict de 
Bruxelles.

deszăpezire.
Deocamdată, reprezentanții 

Ministerului Educației nu au dat un 
răspuns în acest sens, însă inspectorii 
școlari cred că ar putea fi o idee bună.

Luna trecută la precedentul val 
de frig, autoritățile din județele 
Botoșani, Constanța și Harghita au 
luat aceeași decizie: cursurile au fost 
suspendate temporar din cauza 
zăpezii și a frigului.

____________ >



„De ziua mea, îmi doresc să le fie bine copiilor din
Haiti, iar la anul plănuiesc să am și un copil al 
meu.” Kitty Cepraga
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Emma Watson e cea mai bine plătită actriță pe 2009
în urmă cu câțiva ani, nici nu 
ar fi visat să i se întâmple asta, 
dar iată că acum Emma Wat

son trăiește o realitate de 
basm. Tânăra de 19 ani a fost 
declarată actrița cu cele mai 
mari câștiguri de la Holly

wood, pe anul trecut, întrecând 
dive consacrate, precum Ange
lina Jolie sau Cameron Diaz.

Actrița a reușit să strângă 30 de 
milioane de dolari din ultimele două 
părți ale seriei care a făcut-o celebră, 
Harry Potter, The Deathly Hallows I și 
II, ceea ce a adus-o pe primul loc în 
topul feminin, întocmit de revista Van
ity Fair, și pe locul 14, în cel general.

în clasamentul masculin, primul 
b'f i-a revenit regizorului și 
Producătorului Michael Bay, care a 
reușit să strângă 125 de milioane de 
dolari.

Partenerul Emmei din producție, 
'dHiel Radcliffe, a ocupat locul șase, 

cu 41 de milioane de dolari. Să mai 
spună cineva că nu există magie?!

Topul masculin al 
celor mai mari 
câștiguri din filme 
în 2009:

1. Michael Bay, producător-regi- 
zor (125 milioane de dolari)

2. Steven Spielberg, producător- 
regizor (85 milioane de dolari)

3. Roland Emmerich, producător- 
regizor (70 milioane de dolari)

4. James Cameron, producător-re- 
gizor (50 milioane de dolari)

5. Todd Phillips, regizor (44 mil
ioane de dolari)

6. Daniel Radcliffe, actor (41 mil
ioane de dolari)

7. Ben Stiller, actor (40 milioane 
de dolari)

8. Tom Hanks, actor (36 milioane 
de dolari)

9. J. J. Abrams, producător-regizor 
(36 milioane de dolari)

10. Jerry Bruckheimer, producător

(35.5 milioane de dolari).

Topul feminiți al celor mai mari 
câștiguri din filme în 2009:

1. Emma Watson, actriță (30 mil
ioane de dolari)

2. Cameron Diaz, actriță (27 mil

ioane de dolari)
3. Sarah Jessica Parker, actriță (24 

milioane de dolari)
4. Katherine Heigl, actriță (24 mil

ioane de dolari)
5. Reese Witherspoon, actriță (21 

milioane de dolari)
6. Angelina Jolie, actriță (21 mil

ioane de dolari)
7. Jennifer Aniston, actriță (20 

milioane de dolari)
8. Sandra Bullock, actriță (20 mil

ioane de dolari)
9. Kristen Stewart, actriță (16 mil

ioane de dolari).

Luminița Anghel se pregătește intens pentru Eurovision
Având în vedere că, în 

ultima perioadă, cfn.ărețele 
care participă la Eurovision 
adoptă o ținută din ce în ce 
mai sexy, Luminița Anghel, 
41 de ani, nu vrea ca vârsta 
să fie un impediment pentru 
acest lucru.

Așa se face că, pentru 
finala națională Eurovision, 
cântăreața se pregătește in
tens. Nu doar pentru voce, 
dar și pentru a obține o 
siluetă de vis. Iar idealul ei

este să dea jos șapte kilo
grame. „M-am cam îngrășat 
în ultima vreme. Am început 
regimul, dar mai am de 
slăbit încă șapte kilograme, 
până ajung la 48. Aceasta 
este greutatea pe care am 
avut-o în 2005, la finala Eu
rovision din Ucraina, când 
am ocupat locul 3”, a de
clarat frumoasa brunetă.

Dieta pe care o 
urmează se bazează pe came 
slabă la grătar, de pui și

pește, și foarte multe salate 
din legume verzi: dovlecei, 
castraveți, ardei, varză, 
broccoli. Iar cum o cură fără 
sport nu poate exista, 
Luminița petrece multe ore 
și la sală, alergând pe bandă 
sau făcând abdomene.

Acum rămâne de văzut 
dacă piesa ..Save their 
Lives”, pe care o cântă 
alături de Tony Tomas și 
Adrian Piper, va fi cea care 
va reprezenta România.

Andei Adam îi plac plăcintele

Elton John a ajutat-o pe Donatella Versace
să scape de droguri
Cântărețul britanic Elton John a 
jucat un rol esențial în lupta pe 
care a dus-o designerul italian 

Donatella Versace împotriva de
pendenței de cocaină, infor

mează popeater.com.

Renumit pentru faptul că organizează 
cete mai reușite petreceri din lumea show- 
bizului, Elton John este persoana din 
umbră care a reușit să o convingă pe Do
natella Versace să renunțe la droguri , 
potrivit cărții "House of Versace", scrisă 
de Deborah Bell, corespondent al presti
giosului Wall Street Journal.

Dependentă 
de cocaină după 
moartea 
fratelui ei

Potrivit acestei jurnaliste, starul bri
tanic, invitat să susțină un concert la pe
trecerea organizată cu ocazia majoratului 
fiicei creatoarei de modă italiene, Allegra, 
a rămas pe scenă după concert și a ținut un

discurs moralizator la "adresa Donatellei, 
după ce aceasta a avut un comportament 
bizar care i-a îngrijorat pe cei prezenți la 
eveniment.

în urma intervenției lui Elton John, 
Donatella s-a internat imediat în clinica 
The Meadows din statul american Ari
zona, specializată în tratarea dependenței 
de droguri.

Cântărețul a încercat 
să ajute mai multe 
celebrități

Volumul "House of 
Versace", publicat de 
renumita editură Ran
dom House, poate fi 
achiziționat începând din 
2 februarie 2010.

Și Elton John a avut 
probleme cu drogurile 
de-a lungul carierei sale, 
declarând ulterior că 
acestea l-au făcut "tu- 
peist" și "arogant", 
înainte să se vindece. 
Cântărețul a încercat să

ajute mai multe celebrități să scape de 
dependența de droguri și l-a consiliat, 
printre alții, pe Michael Jackson.

într-un interviu acordat recent, Elton 
John a spus că îl ajută de circa un an și 
jumătate pe Eminem să își rezolve prob
lemele cu drogurile, iar acesta se descurcă 
foarte bine.

Recent, însă, George Michael l-a at
acat pe Elton John, pe motiv că acesta ar 
fi încercat să intervină în viața lui. Elton 
John își exprimase îngrijorarea cu privire 
la consumul de droguri și orientările sex
uale ale lui George Michael, iar acesta l-a 

atacat într-un interviu, spunând că 
muzicianul britanic "ar trebui să tacă 
din gură și să-și vadă de viața lui".

Donatella Versace 
a devenit depen
dentă de cocaină 

după moartea fratelui ei, 
designerul Gianni 
Versace, asasinat în 
1997 de către An
drew Cunanan.

Anda Adam a fost mereu 
apreciată pentru formele ei, pe 
care și le-a dezvelit, de altfel, de 
două ori în revista Playboy. Re
cent, însă, se pare că iubita lui 
Victor Slav a cam trecut în rân
dul vedetelor corpolente.

Acest lucru se poate vedea 
în vestimentația aleasă de 
cântăreață pentru a-și promova 
piesa cu care s-a calificat în fi
nala preselecției autohtone a Eu- 
rovisionului. Este vorba despre 
un corset negru, îndrăzneț, menit 
să îi scoată la iveală bustul, pos
teriorul. dar și kilogramele acu
mulate in ultima perioadă. Din 
câte se pare, de vină ar fi 
plăcintele, feblețea focoasei 
brunete în materie de artă

culinară. De altfel, artista 
recunoștea la sfârșitul anului tre
cut că s-a îngrășat puțin, 
anunțând că vrea să renunțe la 
desert și să se apuce de sală. Ei 
bine, se pare că planurile Andei 
au rămas în stadiul de intenție...

g
Kitty Cepraga vrea un copil

Kitty Cepraga este din nou 
fericită. Compatrioata noastră s- 
a împăcat cu James, bărbatul de 
care se despărțise la finele anului 
trecut, după ce a realizat că nu 
poate sta departe de afaceristul 
italian. Ba, mai mult, vedeta 
dorește să devină femeie la casa 
ei.

Nu folosește cuvântul 
„căsătorie”, dar spune că vrea cu 
orice preț să își întemeieze o 
familie. Mai precis, să devină 
mamă. A realizat cât de mult își 
dorește acest lucru după tragedia 
din Haiti. în urma căreia mulți 
copii au rămas orfani. „Da, am 
donat. însă este mult prea puțin, 
astfel încât încerc să fac o cam
panie printre prietenii mei ca să 
îi fac să realizeze dezastrul de 
acolo și disperarea familiilor și a 
copiilor. De ziua mea, îmi doresc

să le fie bine copiilor din Haiti, 
iar la anul plănuiesc să am și un 
copil al meu”, a declarat actrița 
pentru Agenția De Presă 
Mondenă. Rămâne totuși de 
văzut ce părere va avea italo- 
americanul James și dacă pla
nurile lui Kitty din târg se vor 
potrivi cu cele din dormitor...

popeater.com
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Ride or Die este un thriller, care ne spune povestea detectivului 
particular Rad McCrae și a partenerei sale Lisa, expert în mu
niție, încercând să-l găsească pe cel care l-a ucis pe Benjamin, 
prietenul din copilărie al lui Rad, care conform poliției s-a sinu
cis. ( PRO TV20:30 Acum ori niciodată )
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Introduceți In grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AGA CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 

CORAL, GEDIJLOTI, INADERENTE, 
INELEGANTA, IRÂ, ÎNCOLONAȚI, 

ÎNTĂRÂTATĂ,’LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOJ, 

STÂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD 
LnSudoku

TV/fr! TV^2 antei^£

07:00
07:30

08:00
09:00
09:15
10:10

07:00
08:10

11:15
12:15

12:45

09:55
10:10
11:30
12:00
12:30
12:45

14:30
15:00
16:00

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5

3 5 8 2 9 1
5 8 3 4

4 7 2 9 1 8
9 7 5 2

8 4 2 7 1 9
2 6 1 8 5

5 1 9 4 7
Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

23:30

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00
10:00 în gura presei 09:55
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) cu Corev Sevier. Susan
10:00

Almgren, Walter Massey. Tim 13:00
Post 14:00

12:00 Sheena (SUA fiim serial de 
aventură. 2000)

13:00 Observator
13:45 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990, rel.)
16:00

14:15 Salvarea vine din adâncuri! 17:00
(SUA S.F., 2005) cu Tamara Da
vies, Dale Midkiff, Stan Kirsch,

17:45

Corey Large 19:00
j 16:00 Observator 20:30

17:00 Acces Direct
19:00 Observator 22:15
20:30 Aruncați din tren (reality show)
22:30 Observator
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

Snn.e PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea 
Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009. rel.)
Știrile PRO TV (2009)
Inelul Nibelungilor (aventură. 

2004, rel.I cu Benno Fnrmann. 
Kristarma Lokeu. Julian Sands, 
Max von Sydow
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3671.)
Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Acum ori niciodată (SUA film 

de acțiune. 2003)
State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 56.) cu Ghe- 
otghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancea, Octavian Stru
nită
Știrile PRO TV (2009)

Ferma (rel.)
Orfanii (canadian dramă, 1997, 

rel.) cu Măriei Hemingway, 
Chris Sarandon, Ben Cook, Mi
chael Caloz

Descoperă românii
Timpul chitarelor (rel.) 
Telejurnal *Sport 
Sat TV (rel.) 
Telejurnal
Elisa (italian serial, 2003 -

19.)
e Forum (reportaj)
Împreună în Europa 
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 - 18.)
cu Stefania Sandrelli, Vima Lisi, Cate

rina Vertova, Giuliana De Sio

07:00 Sărmana Maria (mexican se
rial. 1996, rel.)

: 07:00
07:30

Camera de râs
Șoimii furtunii (SUA 2007)

08 15 în numele iubirii (mexican se- : 08:20 Sport cu Florentina
rial. 2008, rel.) 09:00 Camera de râs

09:15 Cameleonii (mexican film se
rial dc acțiune. 2009, rel.)

09:30 Mort-copt, la muncă! (cana- 
dian-SUA comedie, 2003)

10:30 Iubiri (columbian serial, 2006) 10:30 Harriet sub acoperire (1996)
11:45 Pagini de viață (2006) 13:00 Camera de râs
13:00 Pagini de viață (2006) 14:00 NCIS: Anchetă militară
14:30 Bindi. fetita junglei (2007) 15:00 Mort-copt. la muncă! (serial
15:30 Destine furate (SUA serial, . de comedie, 2003 - 12.)

2007) 16:00 Adolescenți cu greutate (2007)
16:25 Vremea de ACASĂ 18:00 Focus 18 90'
16:30 Sărmana Maria (1996) 19:00 Focus Sport
17:30 Po veștiri adevărate 19:30 Cireașa de pe tort (reality
18:30 în numele iubirii (2008) show. 2008) 60'
19:30 Cameleonii (2009) 20:30 Fermier. Caut nevastă! (reality
20:30 Aniela (român serial, 2009) show, 2009) 90'
21:30 India (aventură. 2009) 22:30 Trăsniții (serial de comedie,
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 2007 - 22.) 45'

dc divertisment, 2007) 23:15 Din noapte (SUA dramă.
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)
2006)

Telejurnal *Sport * Meteo 
Armăsarul sălbatic (australian 

serial desene animate, 1998) 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan indrăgostit (argenti

nian serial. 2008 - 194.) 45'
cu Benjamin Vicuna, Silvina Acosta, 

Catalina Artusi. Diego Bugallo
Vedeta familiei (rel.)
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009. rel. - 2.) 60'
eu Yo Won Lee. Kil-Kang Ahn, Tae- 

woong Eom, Hyun-jung Go 
; 14:00 Telejurnal *Sport *Meteo 

14:45 Jocurile Olimpice de lamă 
Vancouver 2010

Iubiri dincolo de ecran
Kronika (magazin cultural) 
între noi frații (SUA serial, 

1998-5.)
Bancomatul de pe 1
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 3.)
Sport
Telejurnal *Meteo 
Anatomia lui Grey 
încurcături în familie (SUA 

serial de comedie, 2006 - 7.)
23:30 Bună ca viața!

17:00
' 14:50

15:30
17:00

18:00

18:10
W
2
mJ
B£X
w

18:45
19:10

SC 

z
—
-1

19:40
20:00
21:10
23:00

21:00
21:30

Elisa (italian serial, 2003, rel.
- 19.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial,

2002--45.)
Poate nu știai
Comisarul Montalbano (italian

serial polițist, 1999)
Bugetul meu (reportaj)
Lumea de aproape (documen

tar)
Ora dc știri (show de întâlniri) 22:10
Replay 22:40

| 23:15
im

19:30
20:00
20:30

22:00
23:10

14:40 Iepurașul casei (SUA comedie, 2008)
16:20
18:00 Tutela (SUA dramă, 2007)

Pe platourile de filmare 26' ' ' 'V ' ’ t
Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 6.) 
The Dukes (SUA comedie, 2007)
Califomication (SUA serial, 2007 - 6.)
Anturaj (SUA serial, 2004 - 6.) Ajutor
în căutarea Amandei (SUA comedie, 2008)

iMumiuumuaiajnuiimix. 'I i———■

Ceva nou (SUA comedie, 2006)
13:00 
14:15 
15:30 
16:30 
17:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Teo (rel.)
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 16.) 
Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 9.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 6.) n..
Unul nu aude, celălalt nu vede (SUA comedie, 1989) 
V.I.P. (german-SUA film serial dc acțiune, 1998 - 3.) 
Supernatural: Aventuri în lumea întunericului
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 3.)
Fără milă (SUA thriller de acțiune, 1986)
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Mică publicitate

Vând card pentru 1001 benzină sau motorină (stația Rompetrol),preț 350 lei 
(340 Ici - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.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 apartament 3 camere, ST’80 mp. Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.l 1, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748.411.275, 0732.582.780.

Vând 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.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm '/i, 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 Tei

12 luni - 108 lei
Bonus:

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

Cumpăr apartament cu trei camere, în Simeria, 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 Simeria (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 Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745 213 577.

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

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.

ANUNȚ PUBLIC
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- 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.

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

închiriez apartament 4 camere, 2 băi, central, utilat, mobilat, pe termen 
lung sau în regim hotelier. Tcl.0757.690.869.

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

Ofer spre închiriere garsonieră, suprafață mare, zonă centrală,super ame
najată,mobilată și utilată (centrală termică, termopane, TV, aragaz, ma
șină dc spălat, frigider). Telefon 0722.252.603.

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 Decebal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

SC RECHORALEX SRL cu sediul în satul Ociu, nr. 18, 
comuna Vața, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Centru colectare și recuperare deșeuri”, situat în localitatea 
Baia de Criș, str. Calea Moților, nr. 17, jud. Hunedoara.

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

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.iînchiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

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

închiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile.
Informații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

Devi, Calea Ziranduhii 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, Iânș;â Voivo)

SPĂLĂTORIE AUTO

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
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*

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.

Vă oferim:
• PERSONAL

Facem contracte 
pentru firme cu 

REDUCERE 
DE 20%

C.lieniii fideli primesc, 
pe bază debon, 
I-A7SPĂIÂRI 
UNA GRATIS

ANUNȚ PUBLIC
9

A.P.M. Hunedoara și domnul Tiberiu Petrovici, anunță 
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a proiec
tului “Spălătorie auto” din municipiul Hunedoara, str. Cloșca, 
nr. 13, jud. Hunedoara, care este de urmare a procedurii sim
plificate de avizare prin emiterea Notificării de tip B.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului 
al proiectului propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în 
zilele de luni - joi, între orele 8 și 16:30 și vineri între orele 
8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în termen de 
5 zile lucrătoare de la apariția anunțului.

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

ANGAJĂM PERSONAL
■ program de lucru 8 orc 

■salariu 600 RON net
■ carte d* muncă

Program dt tact
Zitak 07342030
Domirao: •9.0G-11N

Telefon: 0761 - 973.940
Plestam servjd curățenie
* persoane fizice
* persone juritlce

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC

SC LOVENTAL SRL cu sediul în localitatea Petrila, 
str. Alexandru Sahia nr. 2/8, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Brutărie”, situat în localitatea Petrila, str. 
I.D. Sârbu, nr. 10, jud. Hunedoara.

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

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

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

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

12 luni-108 lei

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Sc.

Semnătura

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

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), la chioș
cul de lângă Deva Mail 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, cei de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

So Tarife micăpublicitat^ersoane^juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 /ez, Preț anunț cu



✓

g
Mai multi fotbaliști de la Minerul Lupeni se află în centrul atenției fotbalului . 
românesc după ee pe site-u! unui cotidian au apărut poze în care aceștia 
întrețineau relații sexuale unii cu ceilalți. Printre protagoniști se află Robert 
Cristian, jucător care a debutat în liga secundă !a Corviuu! 2005.

Cetate și-a uns rulmenții:
Cetate Deva - Rulmentul Brașov 32 - 25

Meci de “unu solist” în Sala 
Sporturilor din Deva, între 
Cetate Deva și Rulmentul 
Brașov. Lume destul de 

multă, atmosferă plăcută și o 
echipă deveană determinată 
să obțină toate punctele. Pe 
bancă a stat Marian Mun
tean, iar imediat în spatele 

băncii tehnice a fost Ion Mă- 
tăsaru.

Cetate nu a avut însă nevoie în 
timpul meciului de sfaturile nici 
unuia dintre cei doi, pentru că jucă
toarele și-au făcut singure misiunea 
facilă. încet și sigur au apăsat pedala 
de accelerație, iar diferența pe tabela 
de marcaj a crescut constant. Cetate 
a păcătuit la capitolul eliminări în 
prima repriză, formația hunedoreană 
având opt minute de penalizare, Ceea 
ce a făcut ca Rulmentul să nu piardă 
ritmul de tot. La pauză a fost doar 15 
- 10 pentru Cetate, însă actul secund

a fost mult mai bun decât primul pen
tru echipa hunedorenă. La un mo
ment dat, Cetate a avut nouă goluri 
avans pe tabela de marcaj, ceea ce 1- 
a determinat pe Marian Muntean să 
scoată din teren o parte din “piesele 
grele”. în ultimele minute ale meci
ului devencele au lăsat-o mai moale, 
au încercat să facă și spectacol pentru 
public, iar Rulmentul a mai redus din 
diferență.

Cetate Deva a încheiat seria de 
trei meciuri ușoare, cu echipe din 
partea a doua a clasamentului. 
Norocul pentru echipa patronată de 
Marian Muntean este faptul că trei 
dintre contracandidatele la un loc de 
Cupă europeană au cedat în prima 
etapă a returului: Tomis Constanța a 
fost învinsă acasă de Jolidon Cluj, 
HC Zalău a fost învinsă la Reșița de 
Universitatea, iar Dunărea Brăila a 
pierdut surprinzător cu HCM Buzău.

în runda următoare, Cetate se 
deplasează la Baia Mare pentru 
meciul cu Știința, care se anunță unul 
extrem de dificil.

Cetate Deva s-a impus în al treilea meci consecutiv

J J/

*

S-au tras la sorți grupele pentru Euro 2012:

România jocă din nou cu Franța!
Selecționerul Răzvan Lucescu 
va trebui să își revadă notițele 

din precedentul meci cu 
Franța, din campania de cali
ficare pentru Mondialul din 
Africa de Sud. Și asta pentru 

că România va întâlni din nou 
“cocoșulgalic” în campania 

de calificare pentru Euro 
2012.

De două ori la rând am întâlnit 
Olanda în preliminarii, acum de două 
ori la rând vom juca cu Franța. Grupa 
tricolorilor este una accesibilă, pentru 
că în afară de Franța restul formațiilor 
repartizate nu impresionează printr-o 
valoare deosebită. Bosnia-Herțegovina 
nu este însă un adversar de neglijat, 
pentru că ultima ispravă a bosniacilor 
este calificarea în meciurile de baraj 
pentru CM 2010, performanță care nu 
a fost la îndemâna tricolorilor noștri.

Răzvan Lucescu
se lovește din nou de Franța

Cu Belarus am mai jucat în calificări și 
am obținut.două victorii, chiar dacă nu 
au fost meciuri ușoare. Cu Albania și 
Luxemburg ar trebui să facem în mod

Grupa A Grupa B Grupa C
Germania Rusia Italia
Turcia Slovacia Serbia
Austria Irlanda Irlanda de Nord
Belgia Macedonia Slovenia
Kazahstan Armenia Estonia
Azerbaidjan Andorra Feroe

Grupa D Grupa E Grupa F
Franța Olanda Croația _
România Suedia Grecia
Bosnia-Herțego Finlanda Israel
vina Ungaria Letonia
Belarus Moldova Georgia
Albanta San Marino Malta
Luxemburg

Grupa G Grupa H Grupa I
; Anglia Portugalia Spania

Elveția 1 Danemarca Cehia
Bulgaria Norvegia Scoția

| Țara Galilor Cipru Lituania
[ Muntenegru Islanda Liechtenstein

actualitatea hunedoreană, Ia tine acasă

Sport
Luni, 8 februarie 2010

normal 12 puncte din cele patru meci
uri, cele două fiind de departe cele mai 
slabe din serie.

Aruncând o privire spre celelalte 
grupe, observăm că se anunță dueluri 
interesante în grupa A, acolo unde Ger
mania, Turcia, Austria și Belgia luptă 
pentru două locuri care duc mai de
parte. Portugalia a “prins” o grupă 
nordică, cu Danemarca, Norvegia și Is
landa; campioana europeană Spania nu 
are o misiune ușoară, dar nici prea grea 
cu Cehia, Scoția și Lituania; vecinii 
noștri de la sud, bulgarii, au încurcat-o 
rău, căci trebuie să dea piept cu englezii 
și elvețienii. O grupă foarte echilibrată 
poate fi numită grupa B: între Slovacia, 
Rusia și Irlanda nu mari diferențe val
orice, astfel că e foarte greu de spus 
cine va termina pe primul loc și cine va 
merge la baraj. Contrar tradiționalului 
noroc al “azzurilor”, Italia are parte; 
o grupă destul de grea, cu Serbia, Ir
landa de Nord și Slovenia.

Poze trucate
sau relații „gay” la Lupeni?

Mai multi fotbaliști de la 
Minerul Lupeni se află în cen
trul atenției fotbalului româ
nesc, după ce pe site-ul unui 
cotidian au apărut poze în care 
aceștia întrețineau relații sexu
ale unii cu ceilalți. Autentici
tatea pozelor nu a fost 
confirmată, însă printre protag
oniști se află Robert Cristian, 
jucător care a debutat în liga se
cundă la Corvinul 2005. Un 
anonim a povestit pentru cotid
ianul care a publicat pozele că 
astfel de escapade ar fi ceva 
frecvent la gruparea din Valea 
Jiului. într-una dintre poze se 
poate distinge fața fotbalistului 
Robert Cristian, transferat la 
Minerul Lupeni după ce a 
evoluat la Corvinul 2005. 
Acesta însă neagă cu vehemență 
:ă ar fi unul dintre protagoniștii 
scandalului. "Eu bănuiesc cam 
cine mi-ar fi făcut acest mare 
rău. Cariera mea de fotbalist nu

este afectată și nu mă va afecta, 
pentru că eu îmi văd de treaba 
mea în continuare. Mă voi gândi 
ce este de făcut. O să vorbesc și 
cu părinții mei, care sunt alături 
de mine. Noi nu facem canton
amente la Lupeni, iar în ultima 
vreme a fost prietena mea la 
mine. Nu m-am lăsat niciodată 
pozat în ipostaze intime", a de
clarat jucătorul pentru 1 iga2.n

Și conducerea a sărit în 
apărarea jucătorului, consid
erând că pozele sunt trucate. 
"Eu am încredere în elevul meu 
și nu cred așa ceva. La noL 
fac cantonamente. Nu cred m 

este vinovat. Cele întâmplate nu 
ar trebui să-i afecteze cariera și 
trebuie să-și vadă de drumul lui. 
A foșt golgheterul echipei în tur, 
în jocurile amicale, am în
credere în el", a precizat 
antrenorul Petre Gigiu pentru 
același site.

hd Pagină realizată de Bogdan Barbu


