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Semnificația zilei
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de Cătălin Rișcuța

Ziua Mucenicilor, 
ziua beției ritualice

9

Ziua de 9 martie în care Biserica Ortodoxă 
pomenește pe cei 40 de Mucenici din Sevastia 
este în același timp și o sărbătoare populară nu
mită Mucenicii sau Macinicii. Dacă ziua de 8 
Martie este Ziua Femeii, cea care urmează, Ziua 
Mucenicilor, poate fi considerată un fel de zi a 
bărbaților. în calendarul tradițional această zi 
marchează trecerea dintre zilele reci ale ierni spre 
cele mai calde, primăvăratice, sau altfel spus, o

trecere de la zilele capricioase ale Babelor spre 
zilele mai plăcute ale Moșilor. Este ultima zi a 
Babei Dochia care moare și se transformă în 
stană de piatră și prima dintre zilele Moșilor, jert
fiți și transformați în cenușă pe rug pentru cred
ința lor în Hristos.

Principalele ritualuri legate de ziua Muceni
cilor implică purificarea prin foc și alungarea 
gerului. Se aprind focuri în fața caselor, în curți 
și grădini sau pe câmp, se curăță și se ard mir
iștile. Pământul este bătut cu bâte sau cu maiuri 
de lemn în timp ce se rostesc descântece pentru 
ca să intre gerul și să iasă căldura. Copiii sar 
peste flăcările focului ca să nu se îmbolnăvească 
tot anul, iar cenușa se presară de jur-împrejurul 
caselor și anexelor gospodărești precum și la 
rădăcina pomilor pentru protecție și pentru 
belșug de fructe.

(continuare în pagina 3)
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2 Agenda I
ac

Marti, 9 martie 2010

►DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Mintia - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada - Zam
► DN 68A Săcămaș - Dobra
► DN 7 Mintia-Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Deva: Calea Zarandului
► Vulcan

■A

f greco-catolic
Sf. 40 m. din Iacul Se- 
baste

f romano-catolic 
Sf. Francisca Romana

Sfinții patruzeci 
de mucenici 
din cetatea Sevastiei

HOROSCOP
Te confrunți cu unele dificultăți 

profesionale, însă găsești soluțiile po
trivite ca să le depășești. Trebuie însă 
să te grăbești, pentru că orice amânare va 
agrava situația.

Ardei 
umpluți 
cu orez și ciuperci

Ingrediente:
Ardei gras, 1 kg orez cu bobul 

mare, 1/2 kg morcovi, 2 cepe, 400 g 
ciuperci tocate mărunt (de preferință să 
nu fie crude), pătrunjel vere - tocat, 
cimbru, 300 ml ulei, 100 g pastă de to
mate, piper și sare după gust.

Cei patruzeci de mucenici, 
deși erau de obârșie din diferite 
locuri, făceau parte din aceeași 
ceată ostășească. Ei au fost prinși 
din pricina mărturisirii credinței în 
Hristos și au fost duși la cercetare.

Dar nelăsându-se înduplecați 
să jertfească idolilor, mai întâi au 
fost loviți cu pietre peste față și 
peste gură, dar pietrele în loc să-i 
atingă pe ei, se întorceau și loveau 
pe cei ce le aruncau. Apoi au fost 
osândiți, în vreme de iarnă, să pe
treacă toată noaptea în mijlocul 
unui lac, care se găsea în 
apropierea Sevastiei. Pe când se

găseau în mijlocul apei, unul dintre 
ei, care iubea mai mult viața, ieșind 
din lac a alergat la o baie din 
apropiere, dar de îndată ce a fost 
atins de căldura de acolo, s-a topit 
cu totul.

Unul dintre ostașii care erau 
de pază acolo însă a intrat laolaltă 
cu sfinții în lac și l-a înlocuit pe cel 
plecat, văzând în noapte pe sfinți 
înconjurați de lumină și cununi, 
pogorându-se din cer asupra 
fiecăruia dintre ei.

Iar când s-a făcut ziuă, sfinții 
care erau leșinați, de abia se mai 
vedeau suflând. Atunci li s-au frânt 
fluierele picioarelor și au luat cu
nunile muceniciei.

După ce sfinților Ii s-au zdro
bit fluierele picioarelor, ei și-au dat 
sufletele în mâna lui Dumnezeu. 
Iar slujitorii tiranului aducând niște 
căruțe și încărcând în ele sfintele 
lor trupuri le-au pornit către țărmul 
unui râu, care trecea prin apropiere. 
Iar slujitorii aceia ai vrăjmașului,

aprinzând un foc mare, au ars 
trupurile sfinților. Apoi, pentru ca 
nu cumva creștinii să poată iua 
moaștele lor, le-au aruncat în râu. 
Dar acolo, prin purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu, s-au strâns cu toate 
laolaltă într-o surpătură, de unde 
fiind scoase de mâinile creștinilor 
ne-au fost dăruite nouă ca o bogăție 
de neînstrăinat.

Martiriul celor 40 de soldați 
creștini - Chirion, Candid, Dom- 
nos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Va
lent, Vivian, Evnichie, Claudie, 
Prise, Teodul, Eutihie, loan, 
Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, 
Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, 
Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, 
Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, 
Chirii, Sacherdon, Nicolae, Valerie, 
Filoctimon, Severian, Hudion, 
Meliton și Aglaie - semnifică 
dăruirea totală față de Hristos. 
Moaștele lor au fost răspândite la 
diverse biserici din spațiul ortodox.

Nativii au șanse mari de a întâlni 
persoana potrivită. Ar trebui să fii 
mult mai prudent cu banii, pentru că
ești pus pe cheltuială, iar lucrurile ar putea să
degenereze.

Ai întâlniri amicale cu diverse 
persoane, astfel încât viața ta sociala 
este foarte animată. S-ar putea să 
simți uneori nevoia de câteva momente de 
calm și liniște, dar sunt puține șanse de așa
ceva.

Te foloseși de talentul tău bun 
diplomat pentru a rezolva nișe situați. 
Eviț astfel sacrificarea unor bunuri.
Acasă te preocupă aspectul estetic al cadrului
familial.

Se poate să ai discuții cu priete
nii. Chiar dacă ți se pare că cineva a
greșit mult, nu pune capăt unei prietenii în
ainte de a încerca să lămurești lucrurile. Ai
unele dificultăți în plan profesional, dar a< 
tea pot fi rezolvate pe parcurs.

în dragoste, există șansa de a în
tâlni pe cineva, în special dacă călă- 1
torești. într-o anumită măsură, ești pus în

Mod de preparare:
Ardeii se taie la cotor și se scot se

mințele, se spală în jeturi de apă.
Se curăță, se spală și se taie ceapa 

julien. Morcovii se curăță, se spală și 
se dau pe răzătoarea mică.

într-un vas se pun 300 ml ulei, se 
pune vasul la foc. Când uleiul s-a în
cins se pun ceapa și morcovii și se 
amestecă timp de 15 minute.

Se adaugă apoi orezul spălat, bu
lionul și condimentele, se lasă la foc 
circa 15 minute amestecându-se conti
nuu. Se lasă la răcit.

Se adaugă pătrunjelul tocat mă
runt. Se pun apoi ciupercile tăiate mă
runt și sc lasă pe foc 10 minute.

Ardeii se umplu cu această com
poziție și într-o tigaie se rumenesc 
puțin pe toate părțile unul câte unul. Se 
așează apoi într-un vas cu partea des
chisă în sus, se pune apă până la nive
lul lor și se lasă la fiert.

9 martie
de-a lungul timpului

1796: Napoleon Bonaparte s-a însurat cu 
Josephine de Beauhamaus, văduva unui ofițer 
francez executat

1842: A avut loc premiera absolută a operei 
Nabucco" de Giuseppe Verdi (Milano)

1862: A avut loc prima luptă navală din lume 
tre două cuirasate

1916: Primul Război Mondial: Germania a de- 
rat război Portugaliei

1967: Svetlana Allilueva, fiica lui Stalin, s-a 
efugiat în SUA via ambasada americană din India.

1987: Trupa rock U2 lansează albumul The 
na Tree

situația de a lua o decizie și îți este foarte greu 
să alegi. însă soluția va apărea mai repede
decât crezi.

I LXX I ~

Deva ._____
Marți, 9 martie, se sistează 

furnizarea apei reci între orele 8- 
15 pe str. Simion Bămuțiu nr.8 
pentru remediere unei avarii de 
rețea spartă. Afectează străzile: 
Petru Maior, Socului, Parângului, 
Al. Brazilor, Gh. Barițiu, Piața 
Unirii, Lucian Blaga.

Se sistează furnizarea apei 
reci între orele 8-15 pe str. De
pozitelor pentru remedierea unei 
avarii la rețea în față la CIF. 
Afectează străzile: Portului, 
Rosetti, Apuseni, Orizontului, 
Atelierului, V. Șuiaga.

ig Bancul zilei
© © ©

De ce stau oltenii cu târ
năcopul în fața televizoru
lui? Pentru că dacă se strică 
un canal să sape repede 
altul...

© © ©
De ce poartă oltenii că

măși în pătrățele albe și 
negre? Ca să-i poată spune

nevestei: "Scarpină-mă la 
H8".

© © ©
- Care e diferența între 

un măr și un oltean?
- Mărul, cel puțin, este 

cultivat.
© © ©
Știți de câte ori râde un 

oltean de un banc? De 3 ori:

S-au născut:
1454: Amerigo Vespucci, explorator italian (d. 

1512)
1878: Elena Farago, poetă română (d. 1954)
1890: Viaceslav Moiotov, politician rus (d. 1986)
1906: Radu Boureanu, poet, prozator, traducător 

român (d. 1996)
1934: Iuri Gagarin, astronaut sovietic (d. 1968)
1937: Alexandru Tatos, regizor român (d. 1990)
1942: Ion Caramitru, actor, regizor

Comemorări:
1661: Jules Mazarin, cardinal, om politic francez 

(n. 1602)
1878: Mirza Fatali Akhundov, scriitor și filozof 

azer(n. 1812)
1888: Regele Wilhelm I al Germaniei (n. 1797)
1944: Grigore Antipa, biolog român (n. 1867)
1961: Cezar Petrescu, scriitor român (n. 1892)
1998: Christinel Eliade, soția Iui Mircea Eliade
2006: Geir Ivarsoy, programator norvegian (n.| 

1957) . ■ , ,

h Când îl aude.
2. Când îl spune altuia.
3. Când îl înțelege.
© © ©

Un oltean hotărăște că 
trebuie neapărat să se apuce 
de skydiving. Se duce tipul 
la un club. Ăștia îl bagă în 
primul avion... La momen
tul potrivit, deschide ușa 
avionului și se aruncă.

Trage de sfoară... dar nimic! 
In cădere, trece pe lângă alți 
olteni care zburau în sus...

Tipul le zice: Hei! Voi 
nu știți cum se deschide o 
parașută?

Iar ăia răspund: Nu, da' 
tu știi cumva cum se face 
grătar la butelia cu gaz?

© © ©

Dacă vei continua să fii intransi
gent cu cei din jur, în final vei rămâne 
singur. Iar în această perioadă, ai ne
voie de afecțiune și de susținere.

Apar discuții în familie care nu 
sunt deloc plăcute. însă, cu puțină
bunăvoință din partea ta, lucrurile se vor
aranja. La locul de muncă apar situații noi, 
care te silesc să iei o decizie sau sa faci o ale
gere.

Unele persoane din anturaj ar 
putea să te dezamăgească, mai ales
dacă ți s-au făcut promisiuni care nu vor fi ne
apărat respectate. De aceea, este bine să-ți 
păstrezi capul pe umeri.

Poți să-ți faci planuri profesio
nale, însă deocamdată acestea nu pot
fi puse în aplicare. în relațiile cu cei din jur, 
nu risca să pierzi bunăvoința oamenilor prin 
reacții oarecum agresive.

în familie este bine să ai o vedere 
de ansamblu asupra lucrurilor și să 
nu te pierzi în detalii care nu sunt
acum atât de importante. Se poate să ai parte 
de realizări frumoase în plan profesional.

Astăzi va trebui să iei unele deci
zii în privința familiei. Dacă te gân
dești bine, vei ști ce ai de făcut. Este
bine să profțti de ieșirile în lume, deoarece vei 
cunoaște oameni noi. Unele dintre relațiile pe 
care ți le faci acum sunt aducătoare de multe 
satisfacții.
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Firmele coordonate de rudele viceprimarului 
Dan Robert au intrat ca o suveica în banii publici 
ai municipalității.

La Primăria Hunedoara pâinea
cea de toate zilele vine la preț supraevaluat

și alte instituții de control

Controlul efectuat de comisarii 
Curții de Conturi la Primăria 

Hunedoara nu a făcut decât să 
scoată la iveală o mică parte a 
neregulilor comise de condu

cerea instituției.

Rețetele consacrate de căpușare a 
bugetului local se aplică cu succes de 
către cei doi edili, primarul Ovidiu Hada 
și viceprimarul Dan Robert. Ei s-au 
folosit de un angajat al serviciului Achiz
iții Publice pentru a încasa diverse comi
sioane și de a vira sume importante de 
bani asociației Maranatha, asociație con
trolată de tatăl primarului. Ulterior con
troalelor efectuate de Curtea de Conturi, 
cei doi șefi ai Primăriei Hunedoara și-au 
sacrificat pionul, aruncând asupra lui 
oate neregulile.

Una dintre rețelele prin care se 
scurge banul public din visteria municip
iului Hunedoara spre buzunarele vicepri
marului Dan Robert, este formată din 
firmele controlate de soția acestuia, 

Alexandrina Coșereanu. Rețeaua nu a 
fost descoperită încă de controalele Curții 
de Conturi, dar este în atenția altor organe 
ale statului.

Pâinea pentru 
Primărie plimbată 
prin “căpușe”

Primăria Hunedoara efectuează 
lunar plăți în valoare de câteva zeci de mii 
de lei către două firme: EDAR COM- 
DIVERS patronată de Alexandrina 
Coșereanu, soția viceprimarului Dan 
Robert și MOTEL BOȘ al cărei propri
etar este Ioana Alic, soacra aceluiași edil 
al Hunedoarei. Surse din cadrul Primăriei 
Hunedoara au confirmat că doar pâinea 
achiziționată pentru diversele instituții 
din subordinea municipalității costă 
bugetul local între 30 și 50 de mii de lei 
pe luă fiind achiziționată la un preț cu cel 
puțin 20 la sută mai mare decât ar fi pe 
piață. Traseul pâinii este unul sinuos. 
Marfa este produsă de Alexandra Pan, o 
firmă cu un istoric dubios, controlată tot 
de Alexandrina Coșereanu, apoi marfa 

este trecută prin firma Edar Comdivers și 
de aici este cumpărată de Primăria Hune
doara. De asemenea, și alte cheltuieli 
“mărunte” de zeci de mii de lei pe lună 
sunt trecute prin cele două firme a soacrei 
și respective a soției viceprimarului Dan 
Robert.

Toate plățile către 
terți sunt făcute 
cu aprobarea 
primarului sau 
viceprimarului

Revenind la raportul Curții de Con
turi care a constatat un prejudiciu de 
518.395,76 lei ca urmare a efectuării de 
cheltuieli și plăți nelegale pentru servicii 
neexecutate, bunuri neprimite, plăți fără 
documente legale, plăți nedatorate, plăți 
pentru materiale la prețuri supraevaluate, 
trebuie menționat că toate plățile s-au 
făcut cu avizul primarului sau a vicepri
marului, în funcție de interesele acestora. 
Astfel, în cazul închirierii unui buldoex- 
cavator, pentru o perioada de un an la un 
tarif de 92 de lei pe oră s-au plătit cinci 
facturi în valoare totală de 209.210,33 lei.

Ziua Mucenicilor, ziua beției ritualice
(continuare din pagina 1)

Alte elemente ritualice se referă la 
stropirea oamenilor și animalelor cu apă 
sfințită, se scoate mierea de albine din 
stupi și se retează primele corzi ale viței 
de vie. Se spune că în acest timp se de
schid mormintele și porțile Raiului pen
tru întoarcerea sufletelor printre cei vii și 
este o vreme prielnică pentru prinderea 
vrăjilor și farmecelor.

în trecut sărbătoarea se ținea în co
munitățile sătești, fiind considerată în
ceputul anului agrar, prilej de adunare și 
întovărășire la arat. Plugul era scos în 
fața casei, curățat, purificat și pregătit 

Toate ordinele de plată au fost semnate de 
primarul municipiului Hunedoara, Ovidiu 
Hada. Interesul acestuia este evident atâta 
timp cât beneficiarul final al banilor a fost 
asociația Maranatha, patronată de Gligor 
Hada, tatăl edilului.

Materiale 
pentru casele 
viceprimarului

Inspectorii de la Curtea de Conturi 
care au constatat un prejudiciu de 
14.896,42 lei în urma plății unei facturi 
pentru transport. Plata s-a făcut în baza 
comenzii nr. 950/27.11.2008, aprobată de 
viceprimarul municipiului, pentru un 
transport pe distanța de 1.138 km. Tot cu 
acordul viceprimarului Dan Robert a fost 
încheiat Contractul nr. 109/54368 cu SC 
T&R LOGISTICS PLASTICO SRL 
Deva, având ca obiect livrarea de „mate
riale de construcții” pentru 365 zile, fără 
însă a se consemna vreo valoare.

în baza acestui contract au fost 
emise trei facturi (nr.10/04.12.2008; 
nr.11/09.12.2008 și nr.25/05.02.2009) în 
valoare totală de 97.125,96 lei. Interesul 
viceprimarului pentru aprobarea acestor 

pentru muncile câmpului. Apoi sătenii 
mergeau pe câmp unde trăgeau o brazdă 
simbolică.

în ziua de Mucenici se făceau ob
servații și previziuni despre vreme. Ast
fel, se spune că dacă plouă astăzi, va 
ploua și de Paști, iar dacă tună - timpul 
va fi bun pentru culturi. Dacă în noaptea 
precedentă s-a produs îngheț atunci 
toamna va fi lungă.

Cea mai importantă latură a 
tradiției păstrată până în prezent în unele 
zone ale țării implică prepararea rituală 
a alimentelor și beția ritualică. în această 
zi femeile pregătesc din aluat dospit fig
urine în formă de 8 numite “sfinți”, 

cheltuieli era evident în condițiile în care 
majoritatea materialelor au ajuns la casa 
acestuia din Hunedoara și la casa de va
canță a soacrei sale din satul Boș.

Se pregătește
un alt tun la bugetul 
Hunedoarei

Primarul Ovidiu Hada pregătește o 
nouă acțiune de “jumulire” a bugetului 
municipiului Hunedoara. Partener în 
această acțiune îi este firma Delta ACM 
’93 din București, aceeași firmă care și-a 
adjudecat și licitația pentru reabilitarea 
tronsonului de șosea Pestișul Mare - 
Hunedoara. Edilul hunedorean a inițiat un 
proiect de hotărâre de consiliu local prin 
care intenționează să scoată la licitație 
serviciul de întreținere și reparații a dru
murilor din municipiu. Suma care ar fi 
pusă în joc este de câteva zeci de miliarde 
de lei vechi și ar urma să fie plătită fără 
nici un control al aleșilor locali, ci după 
bunul plac al primarului pentru servicii pe 
care nimeni nu ar putea să le controleze.

Alexandru Avram

“sfințișori” sau “mucenici”, în număr de 
40. Aceștia se fierb sau se coc, se ung cu 
miere de albine și se presară cu nucă, 
după care se împart de sufletul morților. 
în Transilvania nu se mai păstrează obi
ceiul de a mânca mucenici în această zi, 
dar el este încă ținut în alte zone ale țării. 
Bărbații trebuie să bea 40 de pahare 
(simbolice) de vin sau de țuică pentru a 
rămâne sănătoși, feriți de boli. Vinul 
reprezintă sângele celor 40 de Mucenici 
din Sevastia, morți pentru credință. Cei 
care nu pot să bea cele 40 de pahare cu 
vin trebuie măcar să guste vin sau să fie 
stropiți cu vin, acesta însemnând sânge 
și putere de muncă peste an.

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Balada politicianului călător
Avertisment: Această parodie a poeziei 
“Balada chiriașului grăbit" scrisă de 
George Topârcenu, este un pamflet. 
Orice asemănare cu fapte sau personaje 
din realitate este pur întâmplătoare.

Trec anii și lunile sprintene vin 
în zbor și mandatele trec. 
Rămâi sănătoas domnu’ Crin, 
Că-mi iau carnețelul și plec!

Eu știu și partidul spre care 
Pornesc să mă-nscriu chiar acum,- 
Și ce interese mă pun în mișcare,
Ce sfori am să trag, ce-am să spun.... 
Simt, deci, că e vremea de ducă,-
Eu sunt politruc voiajor:
Când nu mai am scaun sub bucă 
îmi iau geamantanul și zbor.

Am fost cumințel un mandat, 
Dormind uneori, sforăit

Partidul m-a uns deputat,
Dar n-am putut sta liniștit,
Când lumea-mi venea-n cabinet,
Să-și plângă necazul la mine,
Am lăsat la partid un bilet,
Și-am plecat lă Bruxelles, că-i mai 
bine...

Apoi am ajuns în Senat, 
Trimis, normal, de-alt partid 
Am stat cam juma’ de mandat. 
Și brusc m-am gândit s-o întind, 
Spre altă doctrină mai bună, 
Și chiar m-am gândit, stând în pat, 
într-o seară frumoasă cu lună, 
Să fac un partid democrat.

De-acolo, cu greu am plecat,
C-am fost dintre toți - cel mai “prim”, 
Dar ca să prind din nou un mandat: 
M-am înscris la ospiciu. La conu’ Vadim.

Țin minte și-acuma figura,

Cu care Tribunul vorbea... 
în față sta coana Mițura 
Și-n spate o damă mai rea... 
Vedeai cum transpiră nebunul 
Când plicul din mână-ți lua, 
Și da (să se numere banii) 
în spate le dama ce-a rea. 
Pierdut-am atunci un mandat, 
Că n-am pus destul ban pe ban, 
Dar totuși am fost candidat, 
La noi, într-un for județean, 
Stăm zile întregi pe la Vața 
(Ce “muncă” era la partid, 
Puteam să petrec toată viața...) 
Și totuși “am zis!”... s-o întind.

Sătul de atâtea probleme locale
Voiam cu puterea, din nou, să “dansez”...
Așa că-am plecat mai departe, 
De teamă să nu mă fixez.

Străine priveliști fugare!
Voi nu știți că-n inimă țin

O dulce mireasmă de floare
Amanta și sticla cu vin...

Am fost și, așa... ca o toană, 
Țin minte... La unguri am fost!
La domnul Bela (ciudată persoană!) 
Cum l-am văzut am știut că nu-i rost... 
La domnul Gigi, chiar pe moșie 
(O, cum mă ruga să revin!
Dar eu sătul de atâta prostie) 
Plecai spre Partidul Creștin. 
De-acolo, grețălit de program,
Am plecat într-o seară pe “strase” 
Și-am nimerit unde nici nu gândeam 
în curte la Adi Năstase

C-așa mi-e viața — un umblet deplin...
Și astfel mandatele trec...

Rămâi sănătoas domnu’ Crin 
Că-mi iau carnețelul și plec!

Al dvs Gogu
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Un taximetrist fără 
licență a fost prins 
în trafic

Un bărbat de 36 de ani, din 
Petroșani a fost depistat în trafic 
de către polițiștii petrileni, în 
timp ce transporta patru persoane 
în regim de taxi. Bărbatul a fost 
oprit de polițiști pe strada Repub
licii din Petrila. Taximetristul de 
ocazie își servea clienții pe ruta 
Petrila - Lonea cu un autoturism 
ce purta inscripția „taxi” și avea 
aparatul de taxat în funcțiune. 
Bărbatul nu a putut prezenta 
polițiștilor licența de transport și 
nici autorizația de funcționare. Pe 
numele lui a fost întocmit dosar 
penal pentru comiterea infracțiu
nii de nerespectare a regimului 
transportului rutier public.

La volan 
fără permis

Florin V, de 35 de ani, din 
Hațeg a fost surprins, sâmbătă, de 
polițiștii orașului Hațeg în timp 
ce conducea un autoturism pe 
strada Ovid Densușianu din lo
calitate, fără a poseda permis de 
conducere. Șoferul amator s-a 
ales cu dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de conduc
ere pe di imiurile publice fără a 
avea permis auto.

,.Fie ca primăvara să vă inunde sufletul cu bucuria 
și parfumul tuturor florilor sale”.

Raid de intervenție rapidă 
în sistemul de sănătate publică
Reorganizarea și descentrali
zarea în sistemul de sănătate 
publică intră în linie dreaptă. 
Vizita exploratorie la Deva a 

secretarului de stat din Minis
terul Sănătății, Raed Arafat, a 
avut drept scop strângerea da
telor în vederea întocmirii unui 
raport pe baza căruia Ministe
rul va decide modul de reorga

nizare a sistemului.

Duminică dimineață, la sediul Di
recției de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara a avut loc o întâlnire între 
conducerea instituției, managerii de 
spitale din județ și o comisie din cadrul 
Ministerului Sănătății condusă de Raed 
Arafat. Secretarului de stat va întocmi 
un raport privind situația constatată la 
nivel regional. „Tema întâlnirii a fost 
reorganizarea întregului sistem de sănă
tate din județ. Concluziile raportului 
vor fi cunoscute cel mai devreme la 
sfârșitul lunii, iar decizia finală va 
aparține ministrului Sănătății. Domnul 
Arafat ne-a informat că se lucrează la o 
nouă metodologie de încheiere a con
tractelor cu Casa de Asigurări de Sănă
tate prin care se va lua în considerare 
calitatea serviciilor oferite de unitățile 

sanitare”, a declarat Dumitra Ștefan, di
rectorul coordonator al DSP Hune
doara.

Descentralizare până 
la jumătatea anului

Una dintre prioritățile Ministerului 
Sănătății este descentralizarea sistemu
lui de sănătate, care s-ar putea realiza 
încă în această primăvară. Prin această 
măsură, spitalele ar urma să fie preluate 
de autoritățile publice locale. Guvernul 
a aprobat deja prin Ordonanța 12 din 
2010 preluarea până la 1 iulie 2010 a 
unităților sanitare care au parcurs faza-

Cu respect,
BOGDAN XITU - IPJ HUNEDOARA

pilot de administrare locală. Este posi
bil însă ca sistemul să fie extins până la 
jumătatea anului asupra tuturor spi
talelor. Singura unitate care ar putea 
avea probleme în cazul reorganizării și 
descentralizării este spitalul din Călan. 
„Acesta s-ar putea transforma într-un 
Ambulatoriu, eventual privatizat. Per

E
i „în ceea ce privește Spitalul din Brad pot să spun că nu se închide și

nu se desființează secții pentru că avem indicatori buni. La întâlnirea cu 
•f| secretarul de stat Arafat am prezentat situația unității. Dacă se va face de

scentralizarea, primăria va aloca fonduri pentru întreținerea spitalului, iar 
restul banilor vor rezulta din autofinanțare în baza contactelor cu Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate, ca și până acum. Singura problemă pe care am ridicat-o în 
cadrul discuțiilor a fost aceea că serviciile medicale de urgență se plătesc foarte puțin. 
Am primit asigurări că se va rediscuta cuantumul acestor prestații”.

Florin Jurca, directorul Spitalului municipal Brad

sonalul nu va avea însă de suferit, ni
meni nu va fi disponibilizat. Tot person
alul va fi preluat de alte spitale. Decizia 
finală aparține însă domnului ministru”, 
ne-a reamintit Dumitra Ștefan, direc
torul DSP Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Un bărbat a condus 
cu permisul 
suspendat

Paul B. De 35 de ani din 
Deva a fost oprit, duminică, în 
jurul orei 14:30, de către polițiștii 
deveni pentru un control de 
rutină. Bărbatul conducea un au
toturism pe DN7, deși îi era sus
pendat dreptul de a conduce 
autovehicule pe drumuri publice 
încă din data de 14.02.2010. 
Polițiștii i-au întocmit dosar 
penal pentru conducere pe dru
murile publice a unui autovehicul 
cu permisul suspendat.

Un șofer care băuse 
a comis și un accident

Un accident rutier a avut loc 
duminică în jurul orei 10, pe DJ 
107 A. Șoferul, Gheorghe R. de 
52 de ani din Cugir, jud. Alba, se 
deplasa din direcția Băcăinți spre 
Homorod când la efectuarea unui 
viraj la stânga nu a redus viteza, 
a intrat în derapaj și s-a răsturnat 
pe partea carosabilă. In urma ac
cidentului autoturismul a fost 
avariat și au fost răniți ușor 
pasagerii Elena G., de 53 ani, din 
Cugir, Iuliana B., de 79 ani, din 
Simeria și Gheorghe M., de 54 
ani, domiciliat în comuna Blandi- 
ana. Conducătorul auto a fost te
stat cu aparatul alcoolscop care a 
indicat o concentrație alcoolică 
de 0,57 mg/ 1 în aerul expirat. 
Bărbatului i s-au recoltat probe 
biologice de sânge pentru sta
bilirea alcoolemiei și i s-a în
tocmit dosar penal.

Irina Năstase

Urmărire ca în filme 
pe străzile din Deva

Un tânăr de 20 de ani, care 
avea permisul de conducere 

suspendat încă de acum un an, 
a depășit un autoturism al po
liției, fără a respecta marcajul 
longitudinal care îi interzicea 
acest lucru. Imediat după ce . 

șoferul a încălcat legea, poliți
știi au plecat în urmărirea șo

ferului

Incidentul a avut loc duminică 
noaptea, în jurul orei 01:45, pe Bulevar
dul 1 Decembrie din municipiul Deva. 
Echipajul de poliției se afla în acea 
zonă a orașului pentru că efectua rondul 
de patrulare.

Tânărul 
are dosar penal

Polițiștii l-au urmărit pe șoferul 
autoturismului și au reușit să îl oprească 

Tâlhărit în miezul zilei
Un bărbat a fost bătut și tâlhărit în miezul zilei de două persoane. Bărbatul în 

vârstă de 64 de ani din municipiul Vulcan, a fost acostat de două persoane în momentul 
când cobora dintr-un maxi taxi. Autorii furtului i-au aplicat păgubitului lovituri de 
pumn în zona feței și l-au deposedat de suma de 1.700 lei care o avea la el. Fapta s-a 
petrecut pe strada Straja din Vulcan, în jurul orelor 15. Bărbatul tâlhărit a depus plân
gere la poliție. Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Vulcan au desfășurat ac
tivități de investigare în zona în care s-a petrecut fapta. Aceștia au reușit în aproximativ 
o oră să identifice prezumtivii autori în persoana lui Nicolae V. de 35 de ani și Ritta V. 
de 34 de ani, ambii din Vulcan. Cele două persoane au antecedente penale, figurând în 
baza de date a Biroului de Investigații Criminale Vulcan. Suspecta Ritta V. este cerc
etată în stare de libertate datorită faptului că este însărcinată. Polițiștii continuă căutările 
cu privire la suspectul Nicolae V, care după comiterea faptei, a dispărut de la domiciliu, 
cu tot cu banii sustrași de la victimă.

Irina Năstase

pe strada Gheorghe Barițiu. Agenții i- 
au cerut șoferului să se legitimeze însă 
acesta a refuzat. Totodată, polițiștii au 
remarcat faptul că bărbatul mirosea a 
alcool, motiv pentru care i-au solicitat 
să se supună testării.

Șoferul autoturismului a refuzat 
din nou, motiv pentru care polițiștii 1- 
au dus la Spitalul Județean Deva pentru 
a i se preleva probele biologice nece
sare pentru stabilirea alcoolemiei. Și de 
această dată bărbatul a refuzat să se 
supună legii. In urma verificărilor, 
polițiștii au aflat că tânărul de 20 de ani 
se numește Alexandru C. este din Deva 
și are permisul suspendat din luna de
cembrie a anului trecut.

Tânărul s-a ales din această aven
tură cu un dosar de cercetare penală 
pentru conducerea unui autovehicul pe 
drumurile publice fără permis și refuz 
de recoltare a probelor biologice.

Maria Bulz

15 martie e termen limită pentru 
plăți anticipate la persoane fizice

Fiscul anunță că persoanele 
fizice organizate ca întreprinderi 
individuale, întreprinderi famil
iale, persoane fizice autorizate, 
care realizează venituri din activ
ități independente (comerciale), 
precum și din profesii libere și 
cei care realizează venituri din 
cedarea folosinței bunurilor, in
diferent dacă sunt impuși în sis
tem real sau la normă de venit, cu 
excepția veniturilor obținute din 
arendare, au obligația să 
efectueze plăți anticipate aferente 

trimestrului 12010 la organul fis
cal de domiciliu al contribuabilu
lui până la 15 martie 2010.

De asemenea, persoanele 
care realizează venituri din activ
ități agricole impuse în sistem 
real au aceleași obligații. Intră în 
această categorie, contribuabilii 
care obțin venituri din cultivarea 
și valorificarea florilor, 
legumelor și zarzavaturilor în 
sere și în solarii, din exploatarea 
pepinierelor viticole și pomicole 
și altele asemenea.
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Răchitova, o comună care renaște sub ochii noștri

într-un circuit turistic. în trecut, cele 
două turnuri, de la Sântămăria Orlea și 
cel din Răchitova erau folosite ca loc de

Răchitova, o comună cu tradi
ție în minerit, încearcă să lase 
trecutul în urmă. Primarul co

munei, aflat la primul său 
mandat, se străduiește, și îi și 
reușește, să acceseze fonduri 

"opene pentru proiectele co
munitare. Planurile gospodari

lor din Răchitova sunt 
îndrăznețe, însă izbânda și no
rocul sunt, adeseori, de partea 

celor curajoși

Drumurile, obiectivele cu 
potențial turistic, bisericile din satele 
aparținătoare comunei și, nu în ultimul 
rând, școlile reprezintă doar câteva din
tre prioritățile celor care conduc des- 
' -jele comunei.

Biserica
va fi renovată 
până de Paști

Tumul de observare din secolul 
XIII, care străjuiește Răchitova va intra 

supraveghere a zonei. „Am făcut mă
surători și vrem să facem o cale de 
acces spre turn. încercăm să obținem 
fonduri europene nerambursabile pen
tru punerea în valoare a acestui obiec
tiv. Este vorba despre obținerea sumei 
de 300.000 de euro. în acest fel vom 
putea să includem tumul într-un circuit 
turistic, mai ales că în apropiere se află 
Biserica din Densuș”, declară primarul 
Eugen Băiconi. Lucrările pentru ca Ră
chitova să primească o nouă înfățișare 
nu se opresc aici. Biserica ortodoxă din 
comună are un acoperiș nou, iar acum 
meșterii lucrează la renovarea picturii.

Edilul comunei și-a propus să final
izeze lucrările până de Sfintele Sărbă
tori de Paști. Și fiindcă veni vorba de 
lăcașuri de cult, e bine de amintit faptul 
că biserica ortodoxă din Vălioara a fost 
renovată în întregime.

Proiectele pentru 
infrastructură 
au fost bine 
întocmite 
la Răchitova

Primăria comunei Răchitova a 
depus deja proiecte pentru alimentarea 
cu apă și pentru realizarea rețelei de 
canalizare precum și pentru construirea 
unei stații de epurare. De aceste lucrări 
de infrastructură vor beneficia locuitorii 
din satele Ciula Mare, Ciula Mică, 
Boița și Vălioara. Dacă fondurile vor fi 
obținute, Primăria va demara lucrările 
la rețelele de apă și canalizare încă din 
această toamnă. Un alt proiect care va 
începe în toamnă este construcția unui 
centru de zi pentru copiii din comună. 
Ei vor putea frecventa acest centru 
după terminarea programului școlar. 
„Am depus proiectul și punctajul este 
foarte bun. Prin urmare, șansele să îl 
concretizăm sunt foarte mari”, spune 
Eugen Băiconi. '

Căminele culturale din Răchitova 
și Ciula Mi"ă se află în atenția gospo
darilor din Răchitova. Cele două imo
bile au fost prinse într-un proiect de 
renovare. De altfel, căminul cultural 
din Ciula Mare a primit deja o nouă în
fățișare prin lucrările de renovare care 
sunt finalizate. La sfârșitul anului trecut 
s-a turnat covor asfaltic pe doi kilometri 
de drum comunal.

Tinerii vor avea 
un teren de fotbal

închiderea minei din satul Boița 
nu a adus doar neajunsuri localnicilor. 
Cu ajutorul fondurilor obținute prin 
Agenția Națională de Dezvoltarea 
Zonelor Miniere (ANDZM) primarul 
comunei a reușit să construiască, 
parțial, baza sportivă din satul Ciula 
Mare. „Urmează să construim un teren 
de fotbal, vestiarele și grupurile san
itare. Țin foarte mult să construim 
terenul de fotbal deoarece echipa co
munei a câștigat locul doi la Cupa 
Primăriilor în ciuda faptului că nici 
măcar nu avem teren propriu. Vreau să 
mă țin de cuvânt în fața tinerilor din co
mună cărora le-am promis tot spri
jinul”, a precizat primarul Eugen 
Băiconi. Cele 164 de hectare de pășuni 
comunale și drumurile care duc la ele 
vor fi îngrijite și curățate. Lucrările de 
primăvară vor începe în cursul acestei 
săptămâni și se vor efectua cu ajutorul 
fondurilor obținute de la APIA. In baza 
Ordonanței de guverfi 577 drumul 
Hațeg - Ciula Mare - Mesteacăn va fi 
reparat și asfaltat. Valoarea proiectului 
câștigat de primăria comunei Răchitova 
atinge cifra de 600.000 de lei. Totodată, 
se va regulariza și cursul râului care 
străbate comuna.

Toate instituțiile șco
lare au fost renovate

„Cu mândrie pot să spun că multe 
școli de la oraș nu arată așa bine cum

arată cele de la noi. Avem două școli de 
nivel primar în care este inclusă și gră
dinița și o școală care este de nivel gim
nazial. Toate sunt renovate, iar elevii își 
pot desfășura activitatea în condiții op
time”, spune Eugen Băiconi. Nici preș
colarii nu au fost ignorați de primărie. 
Ei se pot juca acum la locurile dejoacă 
special amenajate în fiecare sat al co
munei. Banii pentru realizarea acestor 
mici parcuri au fost obținuți din fon
durile ANDZM. Unul dintre cele mai 
frumoase sate ale comunei este satul 
Mesteacăn. Așezat în zonă de munte, 
Mesteacănul păstrează încă aerul rustic 
veacurilor trecute, cu case mici cu prid
vor și acoperiș de paie. Locul este fer
mecător, parcă desprins din povești, 
motiv pentru care multi oamenii în
stăriți au găsit aici refugiu pentru casele 
lor de vacanță. „Este una dintre cele 
mai frumoase zone din Țara Hațegului, 
îmi doresc să rezolv problema drumu
lui până la Mesteacăn. De altfel, tot aici 
aș vrea să construim un muzeu al satu
lui. Iar în Boița vom pregăti un muzeu 
al mineritului. în apropierea 
Mesteacănului am dori să cultivăm o 
plantație cu afini. Suntem în tratative cu 
investitori chilieni. Sperăm doar ca 
pământul să fie suficient de bun” a 
adăugat Eugen Băiconi.

Primăria 
organizează 
acțiuni caritabile

9

în ciuda dificultăților financiare 
care ne afectează pe toți, reprezentanții 
primăriei nu uită că oamenii au nevoie 
puțină distracție și de spectacole auten
tice. Duminică, la căminul cultural din 
comună, Primăria a încurajat organi
zarea un spectacol de muzică populară 
la care au participat tineri folcloriști dar 
și nume mari ale muzicii populare 
românești precum: Florica Bradu, Iosif 
Ciclodea sau Valerica Ianoși Marian. 
„Nu vreau să pară că exagerez, dar în 
comuna Răchitova de 20 de ani nu a 
mai fost un asemenea spectacol. Sunt la 
primul mandat și vreau să mai orga
nizez spectacole, să aduc tineretul 
înapoi la căminele culturale, pe 
terenurile de sport, vreau să îi ajut să 
mai iasă din birturi și din alte locuri în 
care își irosesc fără rost tinerețea”, a de
clarat Eugen Băiconi.

Maria Bulz
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Primim la redacție
Cil puțin înainte ca Ziua Femeii să se retragă din calendar am primit mesajul 
prefectului, într-v limbă română aproximativă: „Cu ocazia zilei de 8 Martie, pre
fectul județului Hunedoara, domnul Dezsi Attila felicită toute doamnele și domni
șoarele. care trudesc în presa județeană și nu numai”. Biroul de presă

6 Eveniment

Preselecția pentru „Cerbul copiilor” s-a ținut la Deva
Zeci de copii și tineri din zona 
de vest a țării s-au întrecut as

tăzi, la Deva, în preselecția 
pentru Cerbul de Aur Junior. 
Peste 30 de micuți din județele 
Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș 
și Caraș și-au demonstrat ta

lentul în fața marilor compozi
tori.

Festivalul Cerbul copiilor a ajuns 
la a cincea ediție și își propune să de
scopere și să dea tinerelor talente o 
șansă de a promova într-o carieră muz
icală.

Zi specială 
pentru folclor

Preselecția pentru Cerbul copiilor 
a început la sfârșitul săptămânii trecute

la Satu Mare, au continuat cu Oradea și 
Cluj, iar astăzi a venit rândul Devei. 
„Vom introduce și ansambluri populare 
în festival. Vom aloca o zi specială pen
tru folclorul românesc pe care, în mo
mentul de față, eu îl consider foarte 
periferic. Nu există niciun festival de 
acest gen la noi în țară și într-adevăr 
folclorul original, de care noi ducem 
lipsă și după care tânjesc unii dintre noi 
este pe ducă”, a declarat Dan Dimitriu.

Emoții mari
9

pentru cei mici

Cu emoții care li se puteau citi în 
ochi, copiii i-au impresionat pe mem
brii juriului. Deși au mai participat și la 
alte concursuri, mulți dintre concurenți 
s-au aflat pentru prima dată în fața unui 
asemenea juriu. „Am foarte mari 
emoții. Am văzut spectacolul de anii 
trecuți la televizor m-am gândit să 
încerc. Sper să câștig ar cred că, cel mai

important lucru este să particip”, a de
clarat una dintre participante, Ana 
Maria Grosu.

Semifinalistă în două 
concursuri naționale 

9

Județul Hunedoara are un singur 
reprezentant la semifinala festivalului

Flori pentru doamne 
de ia democrat-liberali

Democrat liberalii hunedoreni 
nu au uitat de ziua doamnelor și a 
domnișoarelor, motiv pentru care au 
organizat o acțiune în centrul orașu
lui. Mai mulți membrii PD-L le-au 
oferit doamnelor și domnișoarelor cu 
care s-au întâlnit pe stradă flori și le- 
au urat „La mulți ani” și o primăvară 
frumoasă. „încercăm cu o garoafă să 
le transmitem sentimentele noastre, 
din partea Partidului Democrat Lib
eral, sentimente de bunăstare, sănă
tate și frumusețe. Dorim ca toate

femeile din Deva să aibă parte de 
toate aceste lucruri care pot să le 
aducă o primăvară frumoasă”, a de
clarat democrat - liberalul Vasile Ior
govan.

Pentru democrat liberalii hune
doreni a devenit o tradiție ca la în
ceputul fiecărei primăveri să le ofere 
celor mai gingașe ființe câte un 
mărțișor și o floare, în semn de re
spect și prețuire.

Andreea Lazăr

Conducerea societății comerciale
Teba Industry din Brad le-a făcut o sur
priză plăcută celor peste 400 de anga

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

Mamaia copiilor. Este vorba despre 
Alexandra Bărăceanu, eleva care și-a

demonstrat, ieri, talentul și în fața juri
ului de la concursul Cerbul copiilor. Și 
a reușit. „Am puține emoții. M-am 
pregătit foarte mult pentru această pre- 
selecție. Sper că voi convinge juriul și 
la preselecția finală că merit să urc pe 
scena festivalului”, a declarat Alexan
dra.

Andreea Lazăr

Un festival - spectacol. Asta își dorește Dan Dimitriu să fie 
Cerbul copiilor. Motiv pentru care se va pune accent pe piesele rit
mate și pe melodiile potrivite pentru vârsta copiilor care 

le interpretează . Cei selecționați astăzi vor participa la o nouă pre-
selecție semifinala care va avea loc la București, în perioada 22 - 
23 aprilie.

Textilistele din Brad au fost sărbătorite de 8 Martie
în plină criză economică există 
și firme care-și sărbătoresc sa

lariatele. Peste 400 de femei 
angajate ale societății Teba In
dustry din Brad au fost invitate 
de patroni la o petrecere dedi

cată zilei de 8 Martie.

Societatea patronată de firma ital
iană Unitesile SPA este specializată pe 
realizarea de confecții textile și se 
bazează în principal pe forța de muncă 
a femeilor.

Patronatul 
de tip occidental 
respectă angajații

jate ale firmei. Cu ocazia zilei de 8 
Martie toate salariatele au lăsat la o 
parte mașinile de cusut și s-au distrat pe 
cinste la o petrecere specială oferită lor.

„Noi apreciem și respectăm munca 
fiecărui angajat. Este normal ca o firmă 
care se bazează pe munca femeilor să 
le și sărbătorească așa cum se cuvine cu 
ocazia zilei de 8 Martie” a declarat di
rectorul societății Florin Oprișa.

Angajatele firmei din Brad au pe
trecut în compania formației Doina 
Crișului din Brad încântate de melodi
ile lui Ciprian Roman. „Este o inițiativă 
foarte frumoasă și nu singulară a pa
tronilor noștri. Ne simțim foarte bine și 
le mulțumim că s-au gândit să ne săr
bătorească cu ocazia zilei de 8 Martie”, 
declară Gabriela Șuta angajată a firme, 
de confecții din Brad.

Irina Năstase

Ziua femeii a fost sărbătorită la Ribita•>
Ziua femeii a fost sărbătorită cu fast în 

comuna Ribița. Pentru a reaminti femeilor 
din comună cât de speciale sunt, autoritățile 
locale le-au invitat la un spectacol organizat 
în cinstea lor.

Elevii de la școlile din Ribița, sub în
drumarea profesorilor, au organizat un spec
tacol dedicat mamelor, bunicilor și tuturor 
femeilor din comună. Elevii au susținut un 
program artistic animat, cu poezii și cântece 
dedicate mamelor, cu dansuri populare, 
chiar și cu o mică scenetă. Prin intermediul 
acestui program artistic elevii școlilor din 
Ribița au dorit să mulțumească doamnelor 
profesoare și învățătoare care le călăuzesc

pașii pe cărările vieții, loan Faur, primarul 
comunei Ribița a trimis tuturor femeilor din 
comună felicitări cu ocazia zilei de 8 Mar
tie. După încheierea programului artistic,

doamnelor din comună le-au fost oferite 
flori din partea autorităților locale și au fost 
invitate să închine un pahar de șampanie. 
„Am organizat acest spectacol pentru a 
reamintii femeilor din comună cât de spe
ciale sunt. Le doresc multe împliniri, multă 
sănătate și o primăvară însorită. Felicit și or
ganizatorii acestui minunat moment artistic 
și nu în ultimul' rând pe acești elevi minunați 
fără de care nu puteam transmite gândurile 
noastre de bine”, a spus loan Faur, primar 
comuna Ribița, la finalul evenimentului.

Irina Năstase
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în familiile de rromi s-a pus dintotdeauna accent pe stabilitatea cu
sătoriei. Bărbatul se poate despărți de femeie doar în două situații: 
dacă timp de șapte ani femeia nu i-a dăruit bărbatului niciun copil 
sau dacă, timp de 11 ani, femeia a născut numai fete, niciun băiat.
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O viață trăită după reguli și obiceiuri țigănești
De cele mai multe ori sunt 

marginalizați de societate, sunt 
considerați hoți, sunt arătați 

cu degetul pe stradă. Majorita
tea oamenilor se grăbește să îi 
condamne, însă puțini sunt cei 

• care le cunosc trecutul, obice
iurile, tradițiile și modul de 

viață. Ei sunt țiganii tradițio
nali, care locuiesc la periferiile 

orașelor, în cartiere formate 
numai din membri de etnie 

rromă și care se ghidează după 
regulu specifice etniei.

„Umblau cu căruțele, dar nu aveau 
corturi. Când ploua, dormeau în 
căruțele lor cu coviltir. Vara, pe timp 
frumos, dormeau unii sub căruță, alții - 
s&j cerul liber, iar cei mai bătrâni - în 
căruță, pe perne. Iama, își lua fiecare 
familie o casă cu chirie de la țărani. De 
obicei, stăteau la aceeași gazdă care i-a 
ținut și cu un an în urmă. Nu umblau pe 
d *»te, se duceau mai mult prin satele 
unoe erau cunoscuți. De pe acolo nu-i 
alunga nimeni. Mai mult, sătenii îi 
așteptau în fiecare an pe aceeași vreme 
cu lucrul... Făceau lucrări de fierărie, 
dar prelucrau și arama, legau care și 
căruțe, potcoveau cai și boi, con
fecționau căldări de aramă și toate cele 
de trebuință țăranului în gospodărie și 
la câmp, ori reparau ce era stricat. Fe
meile brodau ii pentru țărănci, torceau 
lâna, făceau ciururi și mai ajutau și la 
câmp. Cele bătrâne descântau. Se zice 
p* făceau lucru adevărat”, scrie profe- 
sotuI hunedorean Costicâ Bățălan în 
cartea sa, „Nestemate din folclorul 
rromilor” (Rromane Taxlaja), despre 
viața rromilor nomazi.

Una dintre comunitățile de rromi 
nomazi (tradiționali) care locuiesc pe 
teritoriul județului Hunedoara se află la 
Orăștie. Câteva familii de rromi s-au 
stabilit aici la începutul anilor ’70. „Pe 
vremea aceea, rromii nu erau primiți 
oriunde. Foarte puține orașe acceptau 
comunități de rromi. în Orăștie, pri
marul de atunci i-a lăsat să se instaleze 
la marginea orașului, în Dealul Be- 
milor, unde stau și astăzi, pentru a nu-i 
deranja pe ceilalți locuitori din oraș”, 
explică Rafael Șandor, profesor de 
limba rromani la școala „Dr. Aurel 
Vlad”.

Lina Rostaș s-a mutat în Orăștie în 
’69, din Satu Mare. Femeia spune că, în 
ciuda greutăților pe care rromii le în
tâmpinau în perioada comunismului în 
relația cu autoritățile statului, pe atunci 
se trăia mai bine. Erau negustori de cai 
și căldări, dar lucrau și la câmp. „Lu
cram la Colectiv, aveam averi și 
pământ, dar ne-or luat tot. Am rămas 
fără cai și aur și zestre. Veneau la cinci 
dimineața și ne luau tot. După aia 
Colectivul s-a închis și nu mai aveam 
unde să muncim”, povestește Lina.

Femeia locuiește împreună cu fa
milia în Orăștie, într-o casă micuță, dar 
cochetă. Are șapte copii: trei băieți și 
patru fete. Bărbații sunt plecați la 
muncă, pentru a aduce bani în casă, iar 
femeile se ocupă de tot ceea 
înseamnă gospodărie.

ce

Familia 
are importanță 
primordială 
în comunitățile 
de rromi

Romii au reprezentat întotdeauna 
o comunitate cu o cultură originală și 
cu o strategie de viață de tip simbiotic, 
caracterizată prin marginalizare, opri
mare, menținere în profesii marginale, 
discriminare, sărăcie. Strategia de viață 
a comunității rrome a prezentat avanta
jul de a supraviețui secolelor de dis
criminare, marginalizare și prigoană, 
dar a devenit și o barieră în calea mod
ernizării. încă din istorie, aceste comu
nități și-au dezvoltat un set de obiceiuri 
legate de evenimentele importante ale 
vieții, cât și o producție artistică de tip 
folcloric specifică. Dar cea mai mare 
importanță din viața țiganilor o are fa
milia. Totul gravitează în jurul familiei: 
relații sociale și economice, educația și 
transmiterea meșteșugurilor și tradiți
ilor, securitatea și protecția individului. 
Din această cauză, căsătoria în comu
nitățile rrome se face la vârste fragede: 
17-18 ani pentru băieți și 13-15 ani 
pentru fete. Căsătoria timpurie la rromi 
rezidă din tradiția veche indiană, 
tipurile de căsătorii fiind ierarhizate de 
Codul lui Mânu. „Cui îi place fata asta 
și are copil mic, face legământul și la 
15 ani se mărită. Dar băiatul trebe să fie 
la fel ca ea”, povestește Lina Rostaș. în 
căsătoriile între rromi se respectă de
cizia părinților. De multe ori, copiii nu 
se cunosc, nu s-au întâlnit niciodată 
până în momentul căsătoriei. Părinții 
sunt cei care aleg partenerul copilului, 
care întotdeauna trebuie să fie de ace-

lași rang. La pețit mergeau toți părinții. 
„Socrii mici” merg să vadă dacă e fată 
bună și harnică. Și dacă le plăcea și le- 
o dădea, după aia cumpărau porc, vițel, 
băutură și mergeau la pețit. Și făceau 
petrecere mare”, spune țiganca. „Eu m- 
am măritat la 19 ani. Nunta mea a ținut 
două - trei ceasuri, nu ca acuma o 
noapte întreagă. Uite așa cum îi acolo 
(n.r. în iarbă), puneam perini, aduceam 
blide și acolo țineam, numai cu rudele 
apropiate. Eu l-am cunoscut pe bărbatu- 
meu că a crescut cu mine în șatră”, își 
descrie Lina nunta.

De asemenea, în familiile de rromi 
s-a pus dintotdeauna accent pe stabili
tatea căsătoriei. Odată legat jurământul, 
bărbatul se poate despărți de femeie 
doar în două situații: dacă timp de șapte 
ani femeia nu i-a dăruit bărbatului 
niciun copil sau dacă, timp de 11 ani, 
femeia a născut numai fete, niciun 
băiat. în alte situații, divorțul este in
terzis. La fel sunt interzise și căsătoriile 
între frați, însă mai sunt practicate căsă
toriile între rude de gradul al doilea sau 
mai îndepărtate.

bărbat străin, îmbrăcată sumar. în acest 
caz, femeia îi spune bărbatului „în- 
toarce-te, frate”. Potrivit profesorului 
Costică Bățălan, ceea ce denotă că fe
meia este impură este expresia pe care 
bărbații rromi o rostesc când vorbesc

Primatul bărbatului 
în cultura rromilor

în cultura rromilor, bărbatul este 
capul familiei, el este cel care aduce 
banii în casă, iar femeii îi revin toate 
celelalte treburi gospodărești, de la 
tăiatul lemnelor, până la curățenie și 
gătit. Femeia este considerată „spur
cată”, motiv pentru care femeia nu are 
voie să ia apă din vas dimineața, înain
tea bărbatului, ca să se spele, pentru a 
nu spurca apa. De asemenea, este in
terzis ca femeia să treacă prin fața 
cailor legați la căruță sau prin fața unui

despre femei: „nevastă-mea, să ierți”. 
De asemenea, după ce. a născut un 
copil, timp de șase săptămâni, femeia 
nu are voie să meargă la fântână sau să 
iasă între animale sau oameni. în toată 
această perioadă, ea mănâncă din 
aceeași farfurie și bea din aceeași cană.

Descriși, cel mai adesea, prin ter
meni care țin de social și economic, 
decât prin trăsăturile lor culturale, 
rromii rămân o mare necunoscută pen
tru majoritatea populației României. Ei 
fac parte dintre minoritățile 
transnaționale care nu posedă un terito
riu de origine și care împrumută din 
culturile și caracteristicile țărilor în care 
trăiesc. Conștiința lor colectivă este de 
aceea diferită de cea a altor minorități, 
constând într-un mod de viață distinct 
și în apartenența la grupuri informale.

Andreea Lazăr
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L'n român a fost împtișcat mortal sâmbătă în timp ce încerca să jefuiască o fermă din 
sudul Italiei. Se pare că proprietarul a tras două focuri de armă doar pentru a-i speria 
pe hoți. Cu toate acestea, românul a fost nimerit în plin, anunță Corriere della Sera.
Victima, Ionel Marin, în vârstă de 37 de ani, avea antecedente penale. Celălalt hoț, tot 
un român, a reușit să fugă.

S1 Un cutremur cu magnitudinea 
de 6 grade pe scara Richter 
a zguduit Turcia

Românii câștigă tot mai puțin de la o lună la alta

Cincizeci și una de persoane 
au murit și alte 71 au fost ră
nite luni, în urma cutremu
rului cu magnitudinea de 6 
grade pe scara Richter, care 
a afectat provincia Elazig din 

estul Turciei, a declarat un 
oficial local. "Numărul victi
melor a ajuns la 51", a preci

zat un oficial din cadrul 
celulei de criză înființată de 

autoritățile regionale.

Victimele s-au înregistrat în 
cinci sate apropiate de epicentrul 
localizat la Karakocan, în provin
cia traversată de falia seismică ac
tivă a Anatoliei orientale, a 
precizat guvemoratul din Elazig, 
pe site-ul său. Potrivit guverna
torului Muammer Eroi, citat de 
posturile de televiziune, echipele 
de intervenție au intrat în toate 
zonele sinistrate. "Răniții sunt 
tratați în spitale", a declarat el, 
citat de CNN-Turk, adăugând că 
într-un cătun echipele încearcă să 
scoată dintre dărâmături patru 
persoane.

Seismul, produs la ora 04.32

< ________________  

Win

■

(04.32, ora României), a avut epi
centrul în apropierea localității 
Karakocan, din provincia Elazig, 
a precizat observatorul seismo
logie Kandilli, din Istanbul, pe 
site-ul său. între timp s-au înreg
istrat aproximativ 20 de replici 
seismice. Locuințele din satele 
acestei regiuni sunt construite în 
general din chirpici și sunt puțin 
rezistente la cutremure. Potrivit 
oficialilor locali citați de televiz
iuni, bilanțul ar putea crește în 
continuare.

Echipele de intervenție caută 
supraviețuitori în satul Okcular cu 
800 de locuitori, unde circa 30 de 
locuințe s-au prăbușit, în timp ce 
ambulanțele transportau răniți la 
spitalul din Elazig. O unitate de 
jandarmi a stabilit un perimetru 
de securitat în jurul satului situat 
pe versantul unui munte. O echipă 
a Semilunii Roșii a ajuns de 
asemenea în sat și a început să 
distribuie pături și alimente calde 
localnicilor, care participă la rân
dul lor la căutarea supraviețuito
rilor, în pofida frigului.

în cursul zilei, zona sinistrată 
va fi vizitată de patru miniștri, 
potrivit agenției
Anatolia.Cutremurele cu victime 
sunt frecvente în Turcia, stat tra
versat de mai multe falii seismice 
active. Două astfel de cutremure 
s-au soldat cu 20.000 de morți în 
august și noiembrie 1999 în nord- 
vestul țării, cu populație mai 
densă.

____________)

Câștigul salariul mediu net a 
scăzut în ianuarie cu 3,5% (51 
lei), față de decembrie, la 1.426 
lei, dar a crescut cu 5,2% com

parativ cu aceeași lună din 
2009, cele mai mari valori în- 
registrându-se în tranporturi 
aeriene, iar cele mai mici în 
fabricarea articolelor de îm

brăcăminte, potrivit INS.In ia
nuarie 2010, câștigul salarial 
mediu nominal brut a fost de 

1.967 lei, cu 2,8% mai mic față 
de luna precedentă, se arată 

într-un comunicat al Institutu
lui Național de Statistică 

(INS).

Valorile cele mai mari ale câștigu
lui salarial mediu nominal net s-au în
registrat în activitățile de transporturi

Hackerii români au dat lovituri
în Honolulu

Hackerii români și-au întins 
conexiunile până în Honolulu. Au 
spart site-urile a două instituții de 
stat. Este vorba despre Oficiul de 
Achiziții și Departamentul pentru 
Resurse Umane. Autoritățile spun 
că hackerii nu au reușit, însă, să 
obțină nicio informație finan
ciară.

Cele două pagini web vor 
rămâne închise săptămâna vi
itoare, pentru că se va lucra la îm
bunătățirea sistemului de 
securitate.

Hackerii români sunt temuți 
în toată lumea. Biroul Federal de 
Investigați (FBI) din Statele 
Unite a arestat în ultimul an peste 
100 de români implicați în fraude 
informatice.

k_____________________________  

aeriene (3.184 lei), iar cele mai mici în 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
(809 lei). în perioada analizată, în ma
joritatea activităților economice, 
nivelul câștigului salarial mediu net a 
fost mai scăzut decât în decembrie 
2009, când s-au acordat premii 
ocazionale (pentru sărbătorile de iarnă, 
prime de vacanță sau de performanță), 
drepturi în natură și ajutoare bănești din 
fondul de salarii ori s-au realizat pro
ducții mai mari.

Cele mai semnificative scăderi ale 
câștigului salarial mediu net, de peste 
34%, s-au înregistrat în silvicultură și 
exploatare forestieră; pescuit și acva- 
cultură. De asemenea, reduceri între 
23% și 30% au avut loc în fabricarea 
produselor de cocserie și a produselor 
obținute din prelucrarea țițeiului, alte 
activități extractive, fabricarea pro
duselor farmaceutice de bază și a 
preparatelor farmaceutice, intermedieri 
financiare.

In telecomunicații, fabricarea

echipamentelor electrice, cercetare- 
dezvoltare, extracția petrolului brut și a 
gazelor naturale, depozitare și activități 
auxiliare pentru transport, producția și 
furnizarea de energie electrică și ter
mică, gaze, apă caldă și aer condiționat 
s-au operat scăderi între 16% și 19%, 
iar în captarea, tratarea si distribuția 
apei, extracția minereurilor metalifere, 
fabricarea altor mijloace de transport, 
activități de producție cinematografică, 
video și de programe de televiziune (in
clusiv înregistrări audio și activități de 
editare muzicală; activități de difuzare 
si transmitere de programe), activități 
de servicii anexe extracției, industria 
metalurgică, extracția cărbunelui supe
rior și inferior, tipărirea și reproducerea 
pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea 
produselor din tutun între 12% și 16%. 

în unele activități economice s-au 
înregistrat creșteri ale câștigului salarial 
mediu net, acestea fiind determinate de 
acordarea de premii ocazionale (inc’ 
siv al 13-lea salariu pentru anul 2009J, 
de revenirea din concedii fără plată și 
șomaj tehnic. Astfel, majorări cu peste 
38% au avut loc în activitățile auxiliare 
intermedierilor financiare, activitățile 
asigurare și fonduri de pensii și î 
12% și 19% în activitățile de specta
cole, culturale și recreative, sănătate și 
asistență socială, învățământ, transpor
turi pe apă. Cele mai mici creșteri, între 
2% și 8%, s-au operat în alte activități 
industriale, administrație publică, agri
cultură, vânătoare și servicii anexe, ac
tivități de servicii în tehnologia 
informației; activități de servicii infor
matice.



"Alice în Tara Minunilor" primul loc în box oifice
Lungmetrajul ‘ Alice în Țara Minunilor", regizat de Tim Burton și cu Johnny Depp 
într-unul din rolurile principale, se aflu pe primul loc în box office-ul nnrd-american. 
Filmul a it în urmă cu trei zile și a acumulat deja încasări de 116,3 milioane
de dolari

Sandra Bullock a primit Oscarul 
pentru cea mai bună actriță

Sandra Bullock a obținut Oscarul pen
tru cel mai bun rol principal feminin, pentru 
partitura din "The Blind Side", la cea de-a 
82-a ediție a premiilor Academiei de film 
americane, care a avut loc duminică seară, 
la Los Angeles, potrivit postului de televiz
iune HBO.

Recompensată, sâmbătă, cu un premiu 
Zmeura de Aur (acordat celor mai proaste 
filme sau prestații actoricești), ignorată de 
organizatorii premiilor Oscar, pentru care 
nu a fost niciodată nominalizată până în 
acest an, Sandra Bullock a fost favorita cat
egoriei, cu rolul din "The Blind Side". Pen
tru același rol. Bullock, în vârstă de 45 de 
ani. a câștigat, în ianuarie, un premiu Globul 
de Aur.

Sandra Bullock este o actriță ameri
cană devenită celebră pe plan mondial în 
anii 1990 grație filmului de acțiune "Speed

- Cursa infernală", dar mai ales comediilor 
romantice în care a jucat, precum "Miss 
Agent Secret" și "While You Were Sleeping/ 
In timp ce tu-dormeai", dar și lungmetrajului 
"Crash - Povești din L.A.", recompensat cu 
premiul Oscar pentru cel mai bun film în 
2006. în 2009, Bullock a fost desemnată ac
trița cu cel mai mare succes de box office, 
datorită comediei "The Proposal/ Vrei să te 
însori cu mine?", dar și dramei "The Blind 
Side".

La această categorie au mai fost nom
inalizate Carey Mulligan ("An Education"), 
Meryl Streep ("Julie și Julia"), Helen Mir
ren ("The Last Station") și Gabourey 
"Gabby" Sidibe ("Precious"). Anul trecut, 
premiul Oscar pentru cel mai bun rol prin
cipal feminin i-a fost atribuit lui Kate 
Winslet, pentru "The Reader".

Piesa câștigă
toare la Eu
rovision e 
acuzată 
de plagiat

Mel Gibson își vinde reședința din Malibu
Actorul Mel Gibson, aflat în 
jr">ces de divorț de soția sa, 

Ro. rn, și-a scos la vânzare re
ședința din Malibu, pentru 

suma de 14,5 milioane de do
lari. Proprietatea lui Gibson 

din Malibu are o casă de oas
peți, nouă dormitoare, zece 
băi și beneficiază de o prive

liște impresionantă.

Cineastul australian, aflat în plin 
divorț de soția sa. Robyn Gibson, a re
ci '.scut recent că deocamdată nu ex-

istă planuri referitoare la o viitoare 
căsătorie cu Oksana Grigorieva, noua 
sa iubită, cu care are și un copil, in
formează tmz.com. Celebrul actor și 
regizor australian are deja șapte copii 
împreună cu prima lui soție, Robyn, 
care a cerut divorțul în aprilie 2009, 
după o căsătorie care a durat 28 de ani. 
Oksana Grigorieva are și ea un fiu 
adolescent, împreună cu Timothy Dal
ton, fost interpret al lui James Bond.

La puțin timp după depunerea 
actelor de divorț, celebrul regizor al 
filrr eioi "inimă neinfricată/Brave- 
heart", "Patimile lui Hristos" și "Apoc- 
alypto" a transmis, prin intermediul

unui comunicat, că el și soția sa trăiesc 
separați încă din 26 august 2006. Șase 
dintre copiii lui Gibson sunt adulți. 
Robyn Gibson a cerut custodia co
mună asupra singurului copil minor, 
Tom, în vârstă de 10 ani. Mel Gibson 
a cunoscut-o pe cântăreața ucraineană 
Oksana Grigorieva după ce aceasta a 
semnat un contract cu casa lui de pro
ducție, Icon Records. Albumul ei, in
titulat "Beautiful Heartache", a fost 
lansat în 2009.

Gibson este catolic practicant, a 
fost crescut in Australia și in anii '90 a 
fost unul dintre cei mai populari și mai 
bine plătiți actori din lume. El a câști

gat două premii Oscar, la categoriile 
"cel mai bun regizor" și "cel mai bun 
film", în 1995, cu pelicula "Inimă 
neînfricată".

James Cameron e acuzat că a plagiat scenariul filmului „Avatar”
Un scriitor chinez intenționează să 

.1 de judecată pe regizorul american 
■ ames Cameron și să îi ceară daune de 
147 de milioane de dolari, acuzându-1 
că a plagiat un roman scris de el în 
1997 pentru scenariul peliculei 
'Avatar".

Scriitorul chinez Zhou Shaomou a 
nițiat o acțiune în instanță la înalta 

'Curte de Justiție din Beijing și susține 
îă 80% din intriga și motivele tematice 
iin Avatar sunt similare cu cele din re
nanul său, "Tale of the Blue Crows", 
itiblicat în 1997. Povestea semnată de 
lutorul chinez are ca temă călătoria a 
șase astronuați spre o planetă îndepăr

tată, populată de creaturi cu piele albas
tră. Autorul pretinde că atât locul unde 
se defășoară acțiunea, cât și personajele 
sunt similare cu cele din "Avatar".

Lungmetrajul "Avatar", care a co
stat peste 500 de milioane de dolari - 
300 de milioane de dolari pentru pro
ducție și 200 de milioane de dolari pen
tru promovare -, a câștigat, recent, două 
premii Globul de Aur, la categoriile 
"cel mai bun film" și "cel mai bun regi
zor", și este considerat unul dintre marii 
favoriți la premiile Oscar, unde are 
nouă nominalizări. Acțiunea filmului 
3D "Avatar" se petrece cu 200 de ani în 
viitor. Jake (Sam Worthington) este im-

plicat în dezvoltarea unei noi strategii 
de contact dintre oameni și o specie de 
extratereștri numiți na'vi.

Aceasta presupune amestecarea 
ADN-ului uman cu părți din ADN-ul 
nativilor na'vi de pe planeta Pandora. 
Rezultatul - avatarul astfel format este 
un om care are toate caracteristicile 
poporului na'vi.

Misiunea secretă a lui Jake este să 
se infiltreze în comunitate și să 
funcționeze ca spion, adunând infor
mații despre cultura, dar mai ales de
spre slăbiciunile extratereștrilor.

Deși este devotat misiunii și o îm
brățișează cu mult curaj, Jake va avea

de înfruntat multe obstacole și va fi 
nevoit să asiste la scene dure care îi vor 
schimba perspectiva asupra acestei 
confruntări.

Curând după sosirea lui în mi
jlocul na'vi. este martorul unui masacru 
în masă al băștinașilor, pus la cale de 
trupele din care el însuși face parte. 
Jake decide că nu poate sta pe margine 
să se uite cum na'vi sunt exterminați și 
se hotărăște să treacă de partea lor. Cu 
ajutorul prințesei Nevtiri (Zoe Saldana) 
- de care se și îndrăgostește , el reușește 
să întoarcă lupta: să-i salveze pe na'vi 
de invazia oamenilor.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Ileva, Calea Zarandnlni 150 (1>N7) 
(ieșirea spre Simena Jângâ Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim;
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servlci curățenie
* persoane fizice
* persons Juritlce
\___________ _________________

Facem coniracLc
pentru firme cu

REO0SSRE
DE 20%

Client ii fideli primesc, 
pe bază do bon, 

LA 7 SPĂLĂRI 
LiîiMRttTS

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
■ carte de muncă

lYegntm de fundirmm:
Zilnic 07.30-29.30
Danwniac ft9.fllM5.IMI

OFERTĂ
ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei 
‘ 3 luni - 28,5 lei

6 luni - 56 lei
12 luni - 108 lei

Telefon: 0761 973.940

>

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

Se spune că orice minune 
durează trei zile. în România 
însă, doar una. Nici nu au apu
cat să se bucure de succesul în- 

■ registrat sâmbătă noaptea și 
reprezentanții noștri la Eurovi
sion 2010 s-au și ales cu 
primele acuzații de plagiat.

Melodia „Playing with 
fire” a Paulei Seling și a lui 
Ovidiu Cemăuțeanu seamănă 
cu piesa „Beautiful Lover” a 
trupei Crazy Win. Sau asta cel 
puțin susține actorul Mihai 
Bendeac, vedeta emisiunii „în 
puii mei” aruncând bomba pe 
blogul lui personal. Nu o face 
însă din răutate, tonul fiind unul 
mai degrabă diplomat decât 
acuzator. „Piesa care ne reprez
intă la Eurovision mi se pare

foarte bună. O spun fără 
niciun pic de ironie. Totuși, am 
o întrebare. Seamănă sau nu 
cele două piese? Atenție la în
ceput și la refren! Mi-am ridicat 
problema când am auzit-o 
prima dată și am avut senzația 
că am mai ascultat-o”, a scris 
Mișu.

Dacă cele două melodii 
seamănă sau nu - părerile sunt 
împărțite. Pe de o parte, în
ceputul este, în mare parte, ace
lași. Pe de altă parte, însă, piesa 
de la Eurovision este compusă 
de Ovi în țara în care locuiește 
de un deceniu, Norvegia, iar 
trupa așa-zis plagiată este 
românească. Dar, cine știe, 
poate că totul este o coincidență 
banală. La fel cum e și faptul că 
solista Crazy Win a trăit o 
poveste de dragoste tocmai cu 
suspiciosul Bendeac...

I________ )

tmz.com
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în viitor, copiii sunt selectați încă de la naștere pentru a deveni soldați și cei 
care sunt considerați perfecți sunt educați și crescuți în așa fel încât să de
vină ucigași cu sânge rece, mașini de luptă jară nici un fel de sentiment. 
Todd (Kurt Russell) este unul dintre veteranii acestei școli, unul dintre cei 
mai buni luptători spațiali (Pro TV, 20:30, Soldatul)

Vedete...

înălțime

Margine

S-a născut pe 13 septembrie 1977. La numai 
opt ani, a început să ia lecții de pian, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece mai 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să sr 

afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathrynei Schenker, o 
influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 și a repre
zentat un adevărat succes. Piese ca 

•’Shadowboxer", "Sleep to Dream" și
"Criminal" au făcut înconjurul Ameri'cii, 

clasându-se pe primele tocuri în topuri. în 
1997, a câștigat premiul MTV pentru cel 

mai bun artist debutant.

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră

TV ^2

08:00 Trezirea la apel! (divertisment) 
Prima parte

09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel! (divertisment)

Partea a doua
10:10 Don Juan îndrăgostit (serial - 

212.) cu Benjamin Vicuna, Sil- 
vina Acosta, Catalina Artusi

11:15 Vedeta familiei (rel.) 
12:15 Spune-mice te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 22.) cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-j ung Go

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural)
17:00 Atunci și Acum
1 Viața și banii
18:25 Secretele de la palat (serial, - 

23.) cu Yo Won Lee, Kil-Kang 
Ahn, Tae-woong Eom

□ 19:40 Sport
2£ 20:00 Telejurnal; Sport; Meteo
< : 21:10 Studio fotbal UEFA Cham

pions League
=■ 21:40 Fotbal: Fiorentina - Bayern 

Munchen
23:50 Studio fotbal UEFA Cham

pions League

07:00 Central de frumusețe (serial, - 
29.) cu Stefania Sandrelli, 
Vima Lisi, Caterina Vertova, 
Giuliana De Sio

08:10 Comisarul Montalbano (italian
• serial polițist, 1999. rel.)

■ 09:55 Descoperă românii 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:15 Berlin, Berlin (serial, - 60.) 
10:45 întâlnire pe 2 (divertisment) 
12:00 Telejurnal 
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Central de frumusețe (serial, - 

29.)
17:00 Elisa (serial, - 31.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Berlin, Berlin (serial, rel. - 56.) 
18:45 Miracole (serial; - 205.) 
19:20 Logodnicul prietenei mele

s (dramă) cu Henriette Richter- i 
Rohl, Ina Paule Klink, Robert 
Seeliger. Stefan Murr 

21:00 D'ale Iu' Mitică (reportaj) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Calea spre mântuire (dramă) 

cu Paul Bettany, Willem Dafoe, 
Vincent Cassel. Simon McBur- 
ney

06:00 Observator 07:00 Știme PRO TV
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea

(matinal) 10:00 Om sărac, om bogat (român
10:00 în gura presei comedie - 18.)
11:00 Benny Hill (serial) cu Benny 

Hill, Henry McGee, Bob Todd,
12:00 Tânăr și neliniștit (serial, rel. - 

3692.)
Jackie Wright 13:00 Știrile PRO TV

12:00 Sheena (serial) cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson, 
Margo Moorer, Kevin Quigley

14:00 Protejata (thriller) cu Sean 
Young, Georgia Craig, Ari 
Cohen, Lucia Walters

13:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (serial, -
14:00 Dragostea unui președinte 3693.)

american (comedie romantică, 17:00 Știrile PRO TV
rel.) cu Michael Douglas, An- 17:45 Happy Hour (divertisment)
nette Bening, Martin Sheen, Mi- 19:00 Știrile PRO TV (2009)
chael J. Fox 20:30 Soldatul (acțiune) cu Kurt Rus-

16:00 Observator . sell, Jason Isaacs, Jason Scott
l17:00 ^Acces Direct Lee, Connie Nielsen
1 19:00 Observator 22:15 State de România (serial de co-
20:15 Negociatorul (thriller) medic, - 72.) cu Gheorghe Visu,
23:00 Observator Carmen Tănase. Doinita Oan-
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de cea, Octavian Stranilă

divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009)

UDtfA 13:25 Gol 3 - Finala (german dramă, 2009)
15:00 în Maroc (italian comedic. 2007)
16:30 10.000 î.Hr. (SUA-neo-zeelandez aventură, 2008)

18:20 The Dukes (SUA comedie, 2007)
20:00 Premiile Oscar 2010 (emisiune de divertisment, 2010)
21:35 Polițist, adjectiv (român dramă, 2009) 115' cu Dragoș Bucur, Viad 

Ivanov, loan Stoica, Irina Saulescu
23:30 Copil la bord (SUA comedie, 2009) 95' cu Jerry O'Connell, Heather 

Graham, John Corbett, Lara Flynn Boyle

07:45 In numele iubirii ( rel.) 07:00 Camera de râs
09:00 Cameleonii (serial, rel.) 07:30 Numerele (2005 - 3.)
10:15 Iubiri (serial) 08:20 Sport cu Florentina
11:30 Pagini de viață (2006) 09:00 Medium (2005, rel. - 6.)
12:45 Pagini de viață (2006) 10:00 Galileo
14:15 Aniela (serial, 2009, rel.) 10:30 Swingtown (2008. rel. - 6.)
15:30 Destine furate (serial, 2007) 11 <30 Cei 4400 (S.F., 2004 - 7.
16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Camera de râs
16:30 Sărmana Maria (mexican se- 14:00 Medium ( 2005 - 7.)

rial, 1996) 15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)
17:30 Poveștiri adevărate 16:15 Trăsniții (2007, rel. - 5.)
i8:30 în numele iubirii (2008) 17:15 Galileo (emisiune de divertis-
19:30 Cameleonii (2009) ment, 2010) 45'
20:30 Aniela (român serial, 2009) 18:00 Focus 18 90'
21:30 India (brazilian-indian film se- 19:30 Cine știe...câștigă!

rial de aventură, 2009) 20:30 Armura divină (iugoslav-hong-
22:30 Poveștiri de noapte kong acțiunc-comedie, 1987)
23:30 Terra Nostra (1999) 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
19:30 Cameleonii (2009) 2007- 10.) 45'
20:30 Aniela (român serial, 2009) 23:15 NCIS: Anchetă militară (SUA
21:30 India (2009 serial polițist, 2003 - 19.) 60' cu
22:30 Poveștiri de noapte Mark Harmon, Sasha Alexan-
23:30 Terra Nostra (1999) der, Michael Weatherly

16:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 19.)
17:00 Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
17:30 Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 26.) 
18:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 5.) 
19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 2.)
20:00 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 9.) 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 -21.)
22:00 Hotel particular (SUA comedie, 1985)
23:45 Cu sânge rece (SUA serial polițist, 2003 - 5.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva Hunedoara manager financiar 1 femeie de serviciu 2 dulgher (excl. restaurator) 1 zidar-pietrar 1

Telefon: 0254.216.151 Telefon: 0254.712.750 maseur de intretinere si rela
xare 1

infirmiera 6

5barman

casier 1

femeie de servici 1

gaterist la taiat bușteni
2

inginer construcții 
ind., si agricole

civile,

1

inginer producție 2

inspector (referent) 
umane

resurse
1

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

48

operator deservire războaie 
de tesut 4

operator introducere, validare 
si prelucrare date 1

ospatar (chelner) 1

pizzar 1

p. .câtor 1

secretara 1

șofer autoturisme 
mioane

si ca-
2

barman

croitor

fierar betonist

jurisconsult

agent de intervenție, paza si 
ordine 1

1

confectioner art. din piele si 
inlocuitor 8

confectioner-asamblor art. 
din textile 15

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de 
structuri metalice 1

1

5

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalur
gice 1

1

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente (ifonist) 5

munc.necal. la spargerea si 
taierea materialelor de con
strucție 2

munc.necal.la asamblarea, 
montarea pieselor 1

patiser 2

prelucrător produse ceramice 
prin extrudare

2

sudor 3

vanzator 1

zidar-pietrar 5

Petroșani

Telefon: 0254.545.471

agent securitate 1

ambalator manual 5

asistent medical generalist
2

brancardier 2

casier 1

coafor 1

confectioner tricotaje după 
comanda 5

confectioner asamblor art. 
textile 5

cosmeticean 1

inginer producție 1

electricean de intretinere si 
reparații 1

Orăștie
muncitor necal.la intretinerea 
drumurilor, șoselelor,baraje
lor * 6

lucrator social 1

electricean exploatare rețele 
electrice 6

lacatus mecanic de intreti- 
nere si reparații universale

1

electromecanic mașini si
echipamente electrice 1

Telefon: 0254.247.838

lacatus montator 2

muncitor necal. la intretinere 
drumuri, sosele, poduri,ba
raje 13

confectioner articole din
piele si inlocuitor 18

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

muncitor necal.la demolare 
zidărie,clădiri, mozaic

1

lucrator comercial 1 săpător manual 1

manichiurist 1 spălător vehicule 2

controlor calitate 1

croitor confecții industriale 
si blana 6

ospatar (chelner) 1

șofer autocamion/masini 
mare tonaj 1

Călan Petrila

Telefon: 0254.731.010
Telefon: 0254.514.040

muncitor necal. la ambalarea 
produselor solide si semiso
lide 5

zidar rosar-tencuitor 1
cusator piese din piele si in
locuitor 24

manager 1
dispecer 1

zugrav-vopsitor 1 lacatus mecanic 2

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianțe, gresie 1

Vulcan

Telefon: 0254.571.963

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide si semiso
lide 21

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso- 
lide 1

lucrator comercial 2

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor 1 bucatar 1

operator calculator electronic 
si rețele 1

confectioner-asamblor arti
cole textile 10

muncitor necal.la spargerea 
si taierea mat.de construcție

1

pedagog social 1 mașinist la mașini pt terasa- 
mente (ifonist) 1

operator mase plastice
16

săpător manual 10
Brad

tehnician radiolocatii 1
muncitor nccal. in ind. con
fecțiilor 10 Telefon: 0254.612.615

vanzator 1 vanzator 3 ajutor ospatar 1

Lupeni Simeria barman

Telefon: 0254.562.640 Telefon:0254.261.801

confectioner imbracare vo
lane in piele 1

dulger restaurator 1
muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide si semisolide

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

2

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianța,gresie 5

Hațeg

muncitor necalificat la intre
tinerea drumurilor, șoselelor, 
podurilor 1

vanzator î

Telefon: 0254.777.526 Aninoasa
asistent comercial 1

operator la mașini unelte cu 
comanda numerica 1

Telefon: 0254.512.276

fierar betonist 2

ospatarțchelner) 1 mecanic utilaj 1

2
2

Ilia
ingrijitor clădiri 2

Telefon: 0254.282.717

bucatar

muncitor necalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic,faianța, gresie

padurar

OFERTE DE SERVICII

IMOBILIARE DIVERSE

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Vând piese mobilier lapreț foarte mic: canapea extensibilă, birou, 2 birouri 
simple, măsuță cafea, masă extensibilă, dulap mediu, 2 scaune birou, 6 scaune 
simple, pat fier forjat cu saltea. Tel. 0766 232 816.

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

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

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 

rară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
71J.696.

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187.

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

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari,Tel.03 54/ 410 537ș 0748/ 395 736

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

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

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

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

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fundații case și garduri, 
gropi pomi. Tel. 0741 053 085

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

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

AUTO j
Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro și OPEL ASTRA 
CARAVAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru pro
gramul rabla. Tel. 0745.213.577.

 
Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, 
remorcă un ax 3 T, plug PP2,disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.

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

(text maxim 50 de cuvinte)
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■ Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl.
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; centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
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Boloni, pe lista posibililor înlocuitori ai lui Oile Nicolle 
pe banca tehnică a echipei Nice.

Conflict
Ciucă - Mihai Basarab

Deși Minerul Lupeni e pe cai 
mari în acest retur de campionat, la 
clubul din Valea Jiului nu este liniște. 
După episodul Robert Cristian, 
„Minerii” ies din nou în evidență cu 
un eveniment negativ. Portarul Sil
vian Ciucă și președintele secției de 
fotbal, Mihai Basarab, au fost protag
oniștii unui incident petrecut cu 
numai o zi înainte de meciul de cam-

pionat cu Mureșul Deva. Mihai 
Basarab susține că Ciucă a sărit la 
bătaie, l-a împins și în cele din urmă 
Basarab a ajuns la spital. Președintele 
secției de fotbal a făcut cunoștință cu 
un geam, apoi a mers direct la Ur
gență pentru a primi îngrijiri med
icale. „Silvian Ciucă m-a agresat și 
m-a împins. Am fost la Urgență și în 
curând voi lua și certificat de la 
medicul legal. Voi depune plângere 
la Poliție. Sunt un om bătrân și operat 
la coloană, nu am ajuns să mă las 
împins și să se spargă geamuri cu 
mine”, a afirmat Mihai Basarab. Por
tarul neagă însă agresiunea și spune 
în apărarea sa că cei de la Minerul 
Lupeni au încercat să îl păcălească, 
punându-i în față niște acte prin care 
urma să renunțe la niște bani. Silvian 
Ciucă mai are contract cu Minerul 
Lupeni doar până la finalul campi
onatului, iar ca măsură de precauție 
formația din Vale i-a transferat pe 
Dumitru I Iotoboc și Adrian Pascal.

Miercuri, ziua scadentei
de care nu vom scăpa așa ușor. Eu, 
însă, mai sper că până miercuri vom 
găsi o soluție așa că speranța moare 
ultima. Multi dintre jucătorii care au 
fost la Jiul au avut contracte peste 
valoarea lor. Nu se va mai întâmpla 
acest lucru la Petroșani. La Jiul jucă
torii care au venit cu Dacia au plecat 
cu BMW-ul", a spus vicepreședintele 
George Boboc. Jiul are deja o etapă 
de neprogramare, iar sâmbătă ar 
urma și cea de-a doua, implicit și ex
cluderea din campionat.

Ziua de miercuri poate aduce 
excluderea din competiție a Jiului 
Petroșani. Cșlubul patronat de Alin 
Simota trebuie să achite până mier
curi suma de peste 100.000 de euro, 
în contul datoriilor către jucătorii 
care au câștigat memoriile depuse 
împotriva clubului petroșănean. 
„Dacă până miercuri nu vom plăti 
datoria integral, nu vom mai fi pro
gramați și vom fi retrogradați în Liga 
a IlI-a, unde o vom putea lua de la 
capăt cu condiția să achităm datoriile

Cu ei atacăm Italia
România va juca un 

meci împotriva Italiei la 
nivelul echipelor sub 23 

de ani. Răzvan Lucescu a 
convocat pentru jocul cu 
squadra azzura 23 de fot
baliști din campionatul 

intern.

Partida face parte din Inter
national Trophy Challenge, o 
competiție inițiată de Federația

Engleză de Fotbal, destinată 
doar jucătorilor sub vârsta de 23 
de ani. Italia este una dintre cele 
mai bune națiuni din Europa la 
nivelul selecționatelor de tineret 
și juniori. Partida se va juca 
miercuri, de la ora 14, pe Sta
dionul „Valentin Stănescu”, din 
București. Răzvan Lucescu a 
convocat pentru acest meci 23 
de jucători, însă atacantul Bog
dan Stancu s-a accidentat și nu 
va mai fi înlocuit.

FC Hunedoara
După o așteptare de vreo trei 
luni de zile, la sfârșitul săptă
mânii trecute, a început și re

turul din Liga a IV- 
Hunedoara.

Liderul, FC Hunedoara, a câș
tigat greu la Mureșul Bră
nișca, iar Aurul Brad s-a 
impus la limită la Teliuc.

FC Hunedoara a reușit să învingă 
la Brănișca abia în actul secund al dis
putei.

în prima repriză ocazii de gol au 
fost la ambele porți, dar mai multe și 
mai clare au fost la poarta Mureșului. 
Hunedorenii au ratat și un penalty, ex
ecutat prost de Timofte, pe mijlocul 
porții.

Mureșul Brănișca a suferit la capi
tolul pregătire fizică, iar în repriza a 
doua abia a mai trecut de mijlocul 
terenului. Pârvu a înscris primul pentru

Clasament
1
2
4
3
5
6
7
8
9

ii

13

15

își confirmă supremația 
ce a câștigat foarte greu, 4-3, la 
Minerul Teliuc, meci disputat pe un 
teren infernal.

Tot victorie a înregistrat și Daci- 
cus Orăștie, ocupanta ultimului loc pe 
podium, 2 -1 pe terenul celor de la Vic
toria Călan.

Certejul a oferit supriza etapei, 
reușind să treacă de Minerul Uricani, 2 
- 1, formația din Valea Jiului anunțând 
ambiții mari pentru retur. în derby-ul 
Văii Jiului Inter Petrila a înclinat 
steagul pe terenul celor de la Minerul 
Aninoasa, în timp ce Vulcanul a tremu
rat serios în fața celor de la Gloria 
Geoagiu. Universitatea Petroșani și 
Zarandul Crișcior au oferit singura 
remiză a etapei, iar în partea inferioară 
a clasamentului, Metalul Crișcior a în
trecut la limită Agrocompany Băcia, 
Metalul având însă și o penalizare de 
șase puncte din tur.

Etapa următoare, cea cu numărul 
17, se va disputa pe durata a două zjjg, 
sâmbătă și duminică.

FC Hunedoara, cu un șut de la mar
ginea careului, apoi noua achiziție a 
hunedorenilor, Boloș, a stabilit scorul 
final 2-0.

Aurul Brad se menține la cinci 
puncte distanță de FC Hunedoara, după

II
FC Hunedoara 16 12 4 0 34 7 40 Univ. Petroșani Zarandu»
Aurul Brad 16 11 2 3 27 20 ' 35 Crișcior 2 2
CS Dacicus Orăștie 16 11 0 5 53 30 33 Mureșul Brănișca - FC

Minerul Uricani 16 9 2 5 30 20 29 Hunedoara 0 2
CS Vulcan 16 7 7 2 27 16 28 ■ Aurul Certej Minerul Lri-
Minerul Aninoasa 16 7 5 4 24 17 26 cani 2 1
Victoria Călan 16 6 3 7 27 30 21 Victoria Călan Dacicus
Minerul Teliuc 16 5 4 7 18 31 19 Orăștie 1 2
Zarandul Crișcior 15 4 6 5 27 23 18 Minerul teliuc Aurul Brad

) Agrocompany Băcia 16 5 2 9 29 33 17 3 4
Inter Petrila 16 5 2 9 21 29 17 Metalul ( riscior - Agroconi-

! Aurul Certej 16 4 3 9 32 33 15 pany Băcia 2 1
> Gloria Geoagiu 15 3 4 8 16 25 13 CS Vulcan Gloria Geoagiu

1 Mureșul Brănișca 16 3 4 9 19 40 13 3 2 j

i Universitatea Petroșani 16 3 3 10 18 40 12 ■ Minerul Aninoasa Inter

■> Metalul Crișcior 16 4 5 7 14 22 11 Petrila 2 0

LOTUL PENTRU ITALIA

POR TARI: Ciprian Anton TĂTĂRUȘANl și Alexandru 
Daniel PENA
FUNDAȘI: Bogdan STRÂl Ț, Sergiu Victor HOMEI, Dragoș 
GRIGORE, Cristian SÂRGHI, NicBlltt Răzvan PATRICHE, 
Alexandru TUDOSE, lasmin LATOVLEV1CI și Laszlo SEPSI 
MIJLOCAȘI: Liviu ANTAL, llristu CHIACIJ, Vasile 
OLARII, Mihai RÂDl Ț, Mihai Marian ONICAȘ, Ciprian 
loan DEAC, Alexandru Paul CURTEAN și Paul 
PÂR\LLESCL
ATAC ANII: Alexandru Octavian ION IȚĂ, Bogdan Sorin 
S TANCU, Alin Constantin LIȚU și Marius Silviu ALEXE

c

3M K


