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Achizițiile 
publice vor 
fi la vedere

Guvernul a mai pus o piedică în calea 
celor care împart banul public pe 

„ochi frumoși”. Mai nou, „cașcava
lul” de la buget nu mai poate fi dat 

prin încredințare directă.

Vestea a fost primită cu indignare de o 
parte dintre autoritățile publice care 
gestionează banul public. Ei cred că 
achizițiile vor avea de suferit de pe urma 

îngreunărilor procedurale. Alții sunt ceva 
mai relaxați și spun că în felul acesta Gu
vernul îi scutește de bătut potecile către 
Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Unii răsuflă ușurați, 
alții sunt îngrijorați

Potrivit unei Hotărâri a Guvernului 
adoptată recent, procedura de atribuire a 
achizițiilor publice s-a modificat. Astfel, în
cepând din acest an autoritățile contractante 
au obligația de a utiliza mijloacele electron
ice și pentru realizarea procedurilor de 
atribuire a achizițiilor directe. Acestea pot 
reprezenta 40 la sută din valoarea totală a 
achizițiilor publice în cursul unui an. Deși 
p parte dintre aleșii locali spun că procedura 
îi scutește de a mai da declarații la DNA, nu 
toți edilii sunt de acord cu noua regle

mentare.
„Părerea mea este că lucrurile se 

complică mai mult. Oricum, anul acesta este 
un an de criză, așa că nu vor fi bani. Preved
erile legii trebuie respectate, dar cred că 
prevederile vechi lăsau o cale de a mișca lu
crurile mai ușor”, spune și Alexandru 
Munteanu, primarul municipiului Orăștie.

„După părerea mea procedurile se 
îngreunează, nu se simplifică. Noi am cerut 
simplificare și, în schimb, totul se complică. 
Din start se consideră că suntem infractori 
și umblăm cu șmecherii. Ar trebui să se 
stabilească o limită a achizițiilor în care noi, 
primarii, să ne putem mișca foarte repede”, 
declară Petru Păun-Jura, primarul orașului 
Simeria.

Alexandru Avram

CMYK
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Cakwtdar
■f greco-catolic 
Cuv. Teofan; SE pp. 
Grigore Dialogul

ț romano-catolic
Sf. Maximilian, m.

Ingrediente:
2 căni cu boabe 3e soia (apro

ximativ 500 g soia), 3-4 cepe, 3-4 
morcovi, 3-4 cartofi, 2 felii de 
pâine, 1 căpățână de usturoi, pă
trunjel și mărar verde, tocate mă
runt, , mirodenii (maghiran, 
oregano, cimbru) după preferină, 
sare, piper

Moa de preparare:
Soia se alege de impurități și se lasă 

Ia înmuiat, în apă rece (ca și fasolea 
boabe), până a doua zi (cam 10-12 ore).

Se pune ia fiert, la foc domol, în 
aceeași apă, dar numai cât să o acopere, 
pe care o sărăm ușor. După ce boabele de 
soia sunt fierte (moi, ca la boabele de fa
sole uscată), aproximativ I oră, strecu- 
răm apa și lăsăm la răcit.

Separat se călesc în puțin ulei și 1 
pahar de apă, morcovii dați pe răzătoarea 
mare, iar spre sfârșit se adaugă și ceapa 
tocată mărunt, dunstuindu-se împreună, 
până când ceapa devine sticloasă, apoi, 
se lasă la răcit.

Punem la înmuiat, în apă, feliile de 
pâine. între timp punem cartofii spălați, 
la fiert, în apă ușor sărată.

După ce sunt tăcuți, strecurăm apa, 
îi curățăm de coajă și lăsăm la răcit.

Când le avem pe toate astfel pregă
tite și răcite, le măcinam prin mașina de 
tocat, inclusiv usturoiul și pâinea stoarsă. 
Le amestecăm bine (ca și când am fră
mânta puțin), adăugăm sare, piper și mi
rodeniile preferate și omogenizăm.

Compoziția se așeaza, nivelează și 
presează în tava de chec, unsă cu puțin 
ulei, se unge pe deasupra cu puțin ulei și 
se dă la cuptor, până se rumenește fru
mos și prinde deasupra o crustă.

Se Jasă să se răcească în tavă, apoi se 
scoate prin răsturnare (drobul este ferm).
Se servește rece.

Poftă bunălj

I 1^1

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CER 0254.212.725
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►DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN 7 Mintia - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada - Zam
► DN 68 Săcămaș - Dobra
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

■^Sfântul Zilei

Acest Sfânt s-a născut din părinții 
îsac și Teodota, iar după moartea 
părinților săi a moștenit o mare avere. 
Dar auzind pe unul dintre servii săi 
vorbindu-i de viața monahală, s-a 
umplut de dor după această viață. 
Auzind acestea nelegiuitul împărat 
Leon l-a trimis în cetatea Cizicului, care • 
atunci se zidea, încredințându-1 cu 
supravegherea lucrărilor.

Ducându-se acolo, cinstitul tânăr 
a adus la îndeplinire porunca 
împăratului, împlinind lucrarea aceea 
cu cheltuiala lui. în anul al douăzeci și

’2 martie

►DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Iiia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Aninoasa DN 66 și DN 66A

Sfântul Teofan 
Mărturisitorul
unulea al lui, împăratul cel cu nume de 
fiară a murit și de pe urma morții lui nu 
numai Teofan s-a bucurat de libertate, 
ci și lumea întreagă.

Sceptrul împărăției a fost luat mai 
departe de împărăteasa Irina. Fiindcă 
acum își putea aduce nestingherit gân
dul la îndeplinire, el și-a împărțit averile 
la cei lipsiți și săraci și pe toți slujitorii 
lui i-a cinstit cu libertatea. Iar el, dându- 
se pe sine Domnului, a intrat în 
mănăstirea zisă a lui Polihroniu, care se 
găsea în munții din ținutul Sigrana.

Dacă s-a făcut călugăr, nu a voit să 
primească să fie conducător, ci stând în 
chilie își scotea hrana de pe urma pro
priilor sale mâini, copiind, cu scrisul 
său frumos, diferite lucrări, timp neîn
trerupt de șase ani.

După aceasta, plecând de acolo, s- 
a dus în așa-numita insulă Calonim, 
unde după ce a ridicat o mănăstire s-a 
întors iarăși în Muntele Sigrianei. în al 
cincizecilea an al vieții lui a fost cuprins 
de o boală. Pe urma acestei boli el a 
rămas mai departe tot timpul vieții la 
pat și nemișcat.

După împărăteasa Irina a urmat la 
împărăție Leon Armeanul. Și acesta a

încercat să-f înduplece să fie de partea 
lui în lupta împotriva dușmanilor. Dar 
știind ticăloșia și nelegiuirea lui, Teofan 
nu a vrut să se lepede de credința sa. 
Auzind acestea, nerușinatul l-a dat în 
mâinile lui Ioan Mantos, care se găsea 
atunci pe scaunul patriarhal de la Con- 
stantinopol, ca să se lupte în meșteșugul 
vorbirii și lumina înțelepciunii.

Da?Teofan l-a învins și l-a rușinat 
pe acesta. După ce tiranul a aflat, a dat 
poruncă să fie dus sfântul în palatul lui 
Elefterie și să fie închis într-o încăpere 
foarte strâmtă și întunecoasă, punându- 
se și paznici la ușă, așa încât să nu poată 
fi slujit de cineva.

Trăind în felul acesta timp de doi 
ani și apăsat fiind de necazuri și nevoi, 
a rușinat și cu aceasta pe tiran. Căci 
neizbutind nimic, cu toate că-1 silea în 
fiecare zi să se supună voinței lui, a fost 
surghiunit în insula Samotrace.

Dar ducerea lui în surghiun, i-a 
grăbit și plecarea din trup. Astfel, trăind 
în acea insulă numai douăzeci și trei de 
zile, a răposat acolo, pornind în cuvioșie 
și pace la Domnul.

de-a lungul timpului

1838: Apare, la Brașov, din inițiativa si sub con
ducerea lui George Barițiu, Gazeta de Transilvania, 

I primul ziar politic românesc din Transilvania
1907: Răscoala țăranilor atinge apogeul în Munte

nia și Oltenia. Demisia guvernului conservator prezidat 
Be Gheorghe Gantacuzino

1914: Constantin Brâncuși are prima expoziție 
personală, la New York (12 martie - 1 aprilie 1914)

1947: Președintele Harry Truman, în mesajul 
K adresat Congresului SUA, prezintă programul politicii 
■E^externc, cunoscut sub denumirea Doctrina Truman

1994: Biserica anglicană a acceptat și femei-preot, 
entru prima dată în ultimii 460 de ani

1999: Polonia, Cehia și Ungaria devin membre cu 
uri depline în NATO

g Bancul zilei
Soldații americani, japo

nezi și somalezi se întreceau 
la tras cu tunul.

Americanii:5800 m.
Japonezii: 10000 m.
Somalezii: 10 m.
După ce au tras somale

zii, generalul
japonez îi spune somale

zului:
- Bine, mă, numai 10 m?

- Dacă ești mai tare, hai 
tu și suflă-n țeavă.

© © ©
într-o unitate de tancuri, 

unei grupe de proaspeți re
cruți li se prezintă pentru 
prima oară un tanc. Pluto
nierul comandant de grupă 
începe să le explice:

- Tancul este de tip T-55,

HOROSCOP
Nu stai foarte bine cu moralul as

tăzi. Tinzi însă să ascunzi totul sub o 
mască. în activitatea profesională, nu 
mai acționezi atât de riguros ca de
obicei. Se poate să-ți lipsească și răbdarea.

Este o zi bună în plan financiar, 
cu unele posibilități de câștig. Te pri
cepi de minune să găsești oportunități 
avantajoase și să eviți riscurile in
utile.

îți va face foarte bine o mică 
schimbare, mai ales din punct de ve
dere moral. în cazul în care nu există 
încă nimeni special în viața ta, cu atât 
mai mult este indicat să ieși în lume.

Se poate să întâlnești pe cineva 
care să corespundă nevoilor tale. 
Dacă vă descoperiți multe puncte în 
comun, atunci noua relație ar putea 
evolua destul de rapid.

Acasă, ai multe lucruri de făcut și 
simți că nu-ți mai rămâne timp și 
pentru tine. Din cauză că nu ești atât 
de liber pe cât ai vrea, se poate să ai 
un comportament destul de dificil.

Evită situațiile riscante astăzi și 
discuțiile care pot degenera în con
flicte. Bazează-te pe prieteni, deoa
rece aceștia știu să-ți spună ce ar 
trebui să faci.

S-au născut:
1824: Gustav Robert Kirchhoff, fizician german 

(d. 1887)
1878: Constantin C. Popovici, matematician, as

tronom (d. 1956)
1925: Constantin Chiriță, scriitor, scenarist (d. 

1991)
1927: Dumitru Dobrescu. medic român
1940: Virgil Nemoianu, critic literar, eseist
1946: Liza Minnelli, actriță și cântăreață 

americană
1952: Gregorian Bivolaru, fondator și mentor spir

itual al Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut

Comemorări:
1908: Edmondo de Amicis, scriitor italian (n. 

1846)
1945: Anna Frank, autoarea celebrului jurnal, Jur

nalul Annei Frank (n. 1929)
1950: Heinrich Mann, scriitor german (n. 1871)
1965: George Călinescu, critic și istoric literar, dra

maturg, poet, prozator român (n. 1899)
1992: Nicolae ȘJic, scriitor (n. 1928)

Ar fi bine să dai dovadă de răb
dare. încet, dar sigur, lucrurile se vor 
aranja, iar eforturile tale nu vor fi în 
zadar. Nu te aștepta ca partenerul de 
viață să te asculte orbește.

Pentru unii nativi, se anunță naș- 
terea unui copil. Cu banii nu stai 
foarte bine, dar simți totuși nevoia 
să faci cumpărături multe. Găsește o 
modalitate de a înfrâna aceste porniri.

în activitatea profesională, este 
indicat să-ți înfrânezi criticile și să 
nu contrazici pe toată lumea, chiar 
dacă ești convins că ai dreptate. 
Acasă ai toate condițiile pentru a
face ca lucrurile să meargă în direcția dorită.

Se poate ca o persoană dragă, 
care trăiește departe de tine, să vină 
să-ți facă o vizită. Chiar daca vei fi
prins cu pregătirile necesare, nu tre
buie să uiți că, în privința lucrurilor intime din 
viața ta, este bine să fii mai rezervat.

în viața sentimentală au loc 
schimbări importante. Dacă ai o rela

fabricat în URSS. Are ci
neva vreo întrebare?

Nimeni nu întreabă 
nimic.

- Pe tanc, se află instalat 
un aruncător de grenade ca
librul 120. Are cineva vreo 
întrebare?

Nimeni nu întreabă 
nimic.

- Tot pe tanc avem o sta

ție de comunicații radio. Are 
cineva vreo întrebare?

Un soldat ridică mîna 
timid.

- Da, soldat, spune!
- Tovarășe, stația radio e 

pe lămpi sau pe tranzistori?
- Băi, pentru tîmpiți ca 

tine o să repet: este pe tanc!
© © ©

ție care lasă de dorit de multă vreme, atunci
se poate ca în curând să iei decizia despărțirii 
definitive. Dacă totul merge bine, te vei bu
cura în continuare de stabilitate.

Te simți extraordinar în familie, 
ești deschis, volubil, plin de înțele
gere față de persoanele dragi. Se
poate să-ți îmbunătățești situația profesională.
Chiar dacă apar și mici probleme, totuși, poți 
duce la bun sfârșit ceea ce ai început.
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le Adrian Năstase a fost reales, joi seară, președinte al Con
siliului Național alPSD, obținând 407 voturi, în timp ce 
contracandidatul său, Gheorghe Nechita, a obținut 
219 voturi, potrivit rezultatelor oficiale.

Investiții faraonice la Primăria Hunedoara
Primăria municipiului Hune
doara dorește modernizarea 

întregii rețele de apă și canali
zare din oraș. La prima vedere 
pare o investiție obișnuită însă 
suma pe care administrația din 
municipiul Hunedoara o pune 
la bătaie este de peste cinci mii 
de miliarde de lei vechi Prima

rul Ovidiu Hada era confuz 
când a trebuit să precizeze 
sursa de finanțare. Intr-un 
argou familiar bișnițarilor, 
Hada a declarat: „ Vom face 

rost de bani”

Primarul Ovidiu Hada a scos la 
mezat pielea ursului din pădure, 

-.«eferindu-se la sursa de finanțare, 
primarul Hunedoarei a furnizat 
informații evazive, fără detalii punc
tuale cum prevede legislația în 

’oare. „Dorim să continuăm și să 
i.x.alizăm lucrările de modernizare a 
rețelelor de apă și canalizare din oraș, 
cele care nu au fost cuprinse în pro
gramul ISPA. Suma necesară 
lucrărilor va fi alocată din bugetul 
local, bugetul de stat și fonduri ex

Comisia de combatere
a sărăciei și-a intrat în pâine
Anul European privind Combate
rea Sărăciei și Excluziunii sociale 

va fi marcat și în județul Hune
doara. Comisia Județeană privind 

Incluzinea Socială s-a întrunit, 
țri, pentru a stabili un program 

ue activități care să răspundă ce
rințelor Parlamentului European, 
forul care a adoptat programul 

pentru Combaterea Sărăciei și ex
cluziunii Sociale la nivelul între

gului continent.

Comisia care se va ocupa cu pro
gramele privind incluziunea socială 
este condusă de subprefectul Dorin 
Gligor. Inițiativele și acțiunile europene 
și naționale care vor marca anul 2010 
își propun să contribuie la găsirea de 
noi soluții pentru inițierea și dez
voltarea de măsuri concrete pentru 
combaterea sărăciei. Grupurile cele mai 
xpuse sărăciei sunt copii, populația din 

zonele rurale, lucrătorii pe cont propriu 

terne. Știu că este o sumă mare dar 
vom face rost de banii necesari”, a 
declarat primarul Hunedoarei, Ovidiu 
Hada.

Cei șapte magnifici

Licitația pentru atribuirea 
lucrărilor a avut loc, ieri, la primăria

(agricultori, șomeri), familiile cu trei 
sau mai mulți copii. în perioada 2000- 
2007 a avut loc o reducere substanțială 
a sărăciei absolute în România, de la 
35,9 la sută la 9,8 la sută.

Pentru implementarea programu
lui „Anul European Privind Combat
erea Sărăciei și Excluziunii Sociale”, 
România a elaborat un plan de activi
tate care vine să răspundă obiectivelor 
generale prezentate de Comisia 
Europeană. Potrivit planului elaborat, 
vor fi organizate evenimente și reuniuni 
care dezbat problemele legate de 
sărăcie și excluziune socială, vor fi 
elaborate studii și cercetări cu privire la 
teme legate de sărăcie și excluziune 
socială. De asemenea, vor fi derulate 
campanii de informare și educare pen
tru conștientizarea cetățenilor asupra 
drepturilor pe care le au și asupra 
fenomenului.

Irina Năstase

Hunedoara. Caietul de sarcini a fost 
cumpărat de șapte societăți comer
ciale. După aproximativ patru ore, 
timp în care membrii comisiei de 
licitație au studiat documentațiile 
celor șapte ofertanți, edilul șef a afir
mat că rezultatul va fi cunoscut în cel 
mult trei săptămâni. Deși au existat și 
unele nemulțumiri în rândul firmelor

„Din păcate atât 
sărăcia, cât și excluziunea 
socială sunt două 
fenomene care afectează

grav societatea românească. 
Inițiativa Parlamentului European 
de a decreta acest an ca unul de
luptă împotriva sărăciei este 
binevenită.

Guvernul pe care-l 
reprezentăm are permanent în 
atenție cele două fenomene și prin 
programul de guvernare și-a propus 
eradicarea sărăciei și excluziunii 
sociale.

Programele multianuale, eco
nomice și sociale pe care le va im
plementa executivul și la nivelul 
județului Hunedoara își vor arăta 
eficiența în scurt timp

Dorin Gligor, 
subprefect al 

județului Hunedoara 

participante, reprezentanții acestora 
nu le-au spus cu voce tare, ci au 
preferat să șușotească între ei. 
„Câștigătorul va trebui să finalizeze 
lucrările în 48 de luni de la atribuirea 
contractului”, a conchis Hada.

Procedura nu a fost 
contestată

Ieri dimineață, înainte de de
schiderea oficială a documentațiilor 
de licitație, trimise de operatorii eco

Șefii Compania de turism a CJ 
Hunedoara au ieșit la dialog

Ieri a avut loc la Casa de 
Cultură „Drăgan Muntean ” 
din Deva prima întâlnire a 
staff-ului Companiei Jude

țene de Turism (CJT) Hune
doara cu operatorii de. turism 
din zonele Deva și Brad. La 

întâlnire au fost prezenți șefii 
companiei, Mircea Ioan 

Moloț, președintele Consiliu
lui Județean Hunedoara și 
câțiva operatori de turism.

Cam 20 de persoane au fost in
teresate de acțiunea CJT Hunedoara. 
Conducerea CJT a anunțat că a 
închiriat un spațiu pentru a amenaja 
un stand în cadrul Târgului de Turism 
care va avea loc la RomExpo, la 
sfârșitul acestei lunii, și că agenții din 
turismul hunedorean pot trimite ma
teriale promoționale care vor fi ex
puse în acest stand.

Furculițion pliz!

CJT lucrează la un proiect cu 
finanțare europeană, proiect ce va fi 
promovat prin Consiliul Județean 
Hunedoara. Se va face un portal pe 
internet care să promoveze activitatea 
turistică din județ. De asemenea, CJT 
susține că va sprijini activități de par
ticipare la târguri și expoziții de tur
ism prin intermediul CJT. (Altfel 
spus, șefii Companiei vor călătorii 
mult, dar vor pune în bagajul de 
drumeție și ofertele operatorilor de 
turism din județ.) De asemenea, CJT 

nomici, circula zvonul că licitația ar 
fi fost măsluită. Mai exact, că pli
curile ar fi fost deschise înainte de 
termen astfel încât cel ce trebuie să 
câștige să își poată modifica oferta. 
Niciunul dintre reprezentanții 
firmelor participante, însă, nu a recla
mat că sigiliul aplicat de firma expe
ditoare ar fi fost degradat. Din acest 
motiv, procedura de licitație s-a 
desfășurat fără incidente.

Andreea Lazăr

intenționează să facă un program de 
week-end numit Hunedoara Discov
ery („Descoperă Hunedoara” nu e su
ficient de cosmopolit pentru gustul 
rafinat al turiștilor bugetari!) prin in
termediul căruia se vor realiza pro
grame turistice pentru copiii din 
diverse zone ale județului la sfârșitul 
săptămânii, proiect care - jos pălăria! 
- este bun, educativ și profitabil.

Ce așteaptă 
operatorii 
din turism 
de la CJT

Puținii operatori de turism 
prezenți la dialog au cerut șefilor 
companiei să trimită oamenii 
pricepuți, buni cunoscători ai 
județului, la târgurile de turism. în 
opinia lor este importantă promovarea 
monumentelor din județ și nu a 
unităților de cazare, a căror pro
movare o face fiecare pe cheltuiala sa. 
De asemenea, ei și-au arătat 
nemulțumirea față de felul în care 
sunt semnalizate obiectivele culturale 
și turistice în județ. Disponibilitatea la 
dialog a șefilor Companiei de turism 
a Consiliului Județean este un pas 
înainte, chiar dacă rămâne încă neclar 
motivul pentru care Hunedoara face 
notă discordantă comparativ cu alte 
județe și a preferat să lucreze printr-o 
societate comercială și nu printr-un 
serviciu public specializat.

Alexandru Avram
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Toțipacienții vor avea acces la tratamentele medicale, dar, în funcție de 
copiată, ei pot accesa un act medical de calitate, gratuitatea însemnând 
doar eficacitatea minimă a serviciilor, a declarat, președintele Casei Na
ționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță.

Traficanții de tutun folosesc Poșta pentru
Patru hoții de 
neferoase au fost 
prinși în flagrant

Patru bărbați care încercau 
să fure deșeuri neferoase din 
curtea unei societăți comerciale 
din Orăștie au fost prinși de 
polițiști în urma unei sesizări 
telefonice. Bărbății au intrat în 
incinta firmei miercuri 
dimineață, în jurul orei 10. Pe nu
mele lor polițiștii din Orăștie au 
întocmit dosare penale pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt cal
ificat. Ei sunt cercetați în stare de 
libertate.

Un bărbat este 
cercetat pentru 
deținere ilegală 
de arme

Marian S. de 58 de ani din 
municipiul Vulcan a deținut fără 
drept o armă de tir cu aer compri
mat, de calibrul 4,5 mm. Polițiștii 
Serviciului Arme Explozivi 
Substanțe Periculoase au stabilit 
că bărbatul deține arma din anul 
2000 când pentru aceste arme nu 
era necesară autorizarea din 
partea poliției. Bărbatul este 
cercetat acum pentru comiterea 
infracțiunii de deținere fără drept 
de armă neletală supusă 
autorizării.

Lecții de conducere 
auto date de un 
profesor cu 
permisul suspendat

Un instructor auto a contin
uat să îi învețe pe elevii săi să 
șofeze, chiar dacă avea permisul 
de conducerea suspendat. In
structorul a fost prins în Deva, 
miercuri în jurul orei 12:20, în 
timpul programului de ore de 
conducere, alături de un elev al 
său. Poliția municipiului Deva i- 
a întocmit instructorului din 
Blăjeni dosar de cercetare penală 
pentru conducerea unui autove
hicul de către o persoană care are 
permisul de conducere sus
pendat.

Un bărbat a fost 
prins conducând 
după ce a băut

Ioan B. de 38 de ani din co
muna Bretea Română a fost prins 
de polițiști, miercuri in jurul orei 
18:10 beat la volan. Bărbatul se 
deplasa cu autoturismul pe DJ 
668 în localitatea Gânțaga. în 
urma verificărilor, polițiștii au 
constatat că șoferul avea o 
îmbibație alcoolică de 0,54 mg/1 
alcool pur în aerul expirat. EI a 
fost dus la Spitalul Orașului 
Hațeg unde i s-au recoltat probe 
biologice de sânge în vederea sta
bilirii cu exactitate a alcoolemiei. 
Bărbatului i s-a întocmit dosar 
penal.

Maria Bulz

transporturi de contrabandă
Traficanții de tutun se dove

desc a fi foarte ingenioși când 
e cazuL Ca să evite perchezi

țiile vamale și alte filtre neplă
cut organizate în trafic de 

polițiști, traficanții au ales me
toda de a-și transporta marfa 
folosind serviciile Poștei Ro

mâne.

Șapte colete poștale care 
conțineau 2.660 de pachete de țigări ne
timbrate au fost confiscate, ieri, de la 
Oficiul Poștal numărul 7 din Hune
doara, de către polițiștii Biroului de In
vestigare a Fraudelor din cadrul Poliției 
Municipiului Hunedoara. Polițiștii i-au 
confiscat destinatarului pachetelor și

suma de 4.900 de lei. Pachetele respec
tive îl aveau ca destinatar pe Gabriel U. 
de 35 de ani din Hunedoara. Bărbatul 
este cunoscut de polițiști ca fiind com
erciant de țigări netimbrate în zona 
Pieței Dunărea din Hunedoara. Țigările 
au fost preluate de polițiști cu ajutorul 
unei autorizații emise de procurorii Par
chetului de pe lângă Judecătoria Hune
doara.

Bărbatul
este cercetat penal 
și în alte dosare

Totodată polițiștii au confiscat și 
suma de 4.900 lei. Banii au fost găsiți 
asupra lui Gabriel U, cel care trebuia să 
primească pachetele de țigări. Din 
primele verificări, se pare că tutunul 
provine din Ucraina și urma să fie com
ercializat pe piața neagră din municip
iul Hunedoara. Gabriel U. este cercetat 
penal în alt dosar penal de evaziune 
fiscală. Polițiștii au extins cercetările și 
au descoperit că Gabriel U. a mai primit 
colete la același oficiu poștal, în pe
rioada noiembrie 2009 - martie 2010. 
Atunci bărbatul a ridicat de la poștă 76 
de colete în care se aflau 27.320 de pa
chete de țigări. Polițiștii urmează să 
stabilească valoarea prejudiciului.

Maria Bulz

Contrabandiștii de tutun 
nu renunță la Piața Dunărea

Deși aici se fac, regulat, descinderi ale poliției, traficanții de tutun nu 
vor să renunțe la Piața Dunărea, locul ideal de comercializare a tutunulu 
de contrabandă. Recent, alte 184 de pachete de țigări netimbrate au fost 
confiscate de la comercianții stradali din Piața Dunărea. Acțiunea a fost 
derulată de polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției 
Municipiului Hunedoara în colaborare cu jandarmii. Pachetele de țigări nu 
erau timbrate, iar comercianții nu aveau acte de proveniență a mărfii. 
Țigările erau comercializate ilegal de patru hunedoreni cu vârste cuprinse 
între 18 și 50 de ani. Pe numele lor polițiștii au întocmit dosare penale pen
tru evaziune fiscală. Țigările confiscate din Piața Dunărea erau depozitate 
în două autoturisme și un motoscuter. Polițiștii îi cercetează pe cei patru 
traficanți de tutun pentru a stabili întreaga lor activitate infracțională.

Vitezomanii au un dușman în plus: 
radare de mare performanță

Noile aparate radar ale Poliției Rutiere 
vor supraveghea șoselele din județ, în 
aproximativ două săptămâni, după ce oper
atorii autorizați vor fi instruiți. Șoferii care 
depășesc viteza legală nu se vor mai putea 
fenta poliția cu detectoarele de radar pentru 
că modul de operare al aparatelor nou 
achiziționate nu oferă șoferilor timpul nece
sar de a reduce viteza înainte de a fi 
„agățați”. Polițiștii vor monitoriza în mod 
special DN7, considerat a fi „drumul 
morții”.

Echipamente radar pornesc automat 
înregistrarea audio-video când detectează 
un autovehicul care circulă cu o viteză mai 
mare decât limita maximă.

Aparatele radar vor fi distribuite în 
sistem cascadă, în special pe DN7 pe o 
distanță de aproximativ 90 de kilometri. Ele 
vor fi amplasate atât în localități cât și în

afara lor. Până acum, în întreg județul exis
tau cinci radare, din care trei erau amplasate 
în afara localităților. „Va fi radar inclusiv în 
zona Orăștiei unde până acum nu a fost. 
Aceste autospeciale nu au rolul de a speria 
pe nimeni decât pe cei care nu respectă reg
ulile de circulație. Nu vom sta la pândă, nu 
acesta este interesul nostru. Vrem să 
diminuăm numărul accidentelor grave. Cu 
toate măsurile pe care le-am luat până în 
prezent, statistic avem o creștere a 
numărului accidentelor cu victime rănite 
grav. Nu vom face vânătoare de vrăjitoare 
cu aceste autospeciale. Vă asigur de acest 
lucru.”, a declarat Dan Micu. șeful Servicu- 
lui Județean de Poliție Rutieră.

Noile aparate radar pot înregistra trafi
cul și pe timpul nopții. „Cu dispozitivele 
vechi puteam filma, dar aveam probleme cu 
vizibilitatea numerelor. Faptul că noile

aparate pot să filmeze și ziua și noaptea este 
de un real folos. Vom insista pe punctele 
negre unde am avut un număr mare de ac
cidente grave. Cu noile radare încercăm să 
combatem excesul de viteză. Doar opera
torii autorizați vor putea fi trimiși pe teren, 
pentru că altfel șoferul poate contesta 
amenda și instanța Să decidă că a fost un 
viciu de procedură. Din punct de vedere al 
omologării noile radare nu vor putea fi con
testate în instanță. Restul rămâne de văzut”, 
a adăugat Dan Micu. Radarele vechi vor 
funcționa în paralel cu cele noi și vor fi am

plasate în comunele din județ. Operatorii 
autorizați vor fi instruiți timp de două 
săptămâni, după care vor putea fi trimiși pe 
teren. Noile sisteme radar sunt dotate cu un 
suport de memorie care asigură aproximativ 
30 de ore de înregistrare continuă. Autospe
ciale - radar folosite până în prezent de 
polițiștii rutieri vor trece în dotarea Servici
ului de Ordine Publică și vor fi folosite, ca 
și până acum, pentru monitorizarea traficu
lui rutier și a vitezei acolo unde situația 
operativă o va impune.

Maria Bulz

Venituri mai mici pentru medicii de familie
Medicii hunedoreni s-au aliat cu 

colegii lor din țară în ceea ce privește 
nemulțumirile legate de Contractul cadru pe 
anui 2010. Aceștia protestează față de noile 
prevederi introduse în noul proiect de Con
tract cadru și care nu au fost prezentate în 
consultările dintre medici și Casa de 
Asigurări de Sănătate.

Noul proiect al contractului cadru 
prevede o creștere a procentului de pe
nalizare a furnizorilor de servicii, cu circa 
50 la sută. Potrivit medicului Mircea Artean, 
această penalizare va afecta în mod'grav ac
tivitatea medicilor de familie și a ambula
toriilor din țară. De asemenea, a fost 
diminuat și procentajul alocat valorii punc
tului ce se acordă pe pacient, de la 90 la 
sută, la 70 la sută ceea ce, susțin medicii, va 
duce la o scădere cu circa 30 de procente a 
veniturilor cabinetelor. „Cea mai mare 
nemulțumire a cadrelor medicale se referă

la prevederea care reduce cu până la 50 la 
sută a veniturilor cabinetelor medicale, 
prevedere care se adaugă scăderii ante
rioare, de 30 la sută, din anul 2009, reducere 
care face că întreținerea și funcționarea cab

inetelor medicale să fie aproape 
imposibilă”, a declarat președintele 
Colegiului Medicilor Hunedoara, Mircea 
Artean.

în noile prevederi se mai arată și că 
medicul de familie trebuie să aibă la cabinet 
un program de șapte ore, timp în care poate 
consulta un număr de 28 de pacienți. Timpul 
mediu prevăzut pentru o consultație este de 
15 minute. Toate aceste modificări pot duce 
la diminuarea numărului medicilor de fam
ilie care profesează în județ.,,Până în acest 
moment, peste 20 de medici din județ ne-au 
cerut să le eliberăm documentele. Nu avem 
certitudinea că au plecat să profeseze în altă 
țară însă, în actualele condiții, ne așteptăm 
ca numărul medicilor care doresc să plece 
să crească”, a mai adăugat Artean.

O altă prevedere a noului proiect in
troduce în cadrul actelor obligatorii de 
încheiere a contractelor cu casele județene

de sănătate obligația furnizorilor de a achita 
contribuție de 0,85 la sută pentru concediile 
medicale, deși OUG 188/2005 nu prevede 
acest lucru. „Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate a venit, în modul netransparent și 
abuziv cu care ne-a obișnuit, cu un proiect 
de Contract cadru care va diminua veni
turile cabinetelor medicilor de familie și 
ambulatoriul de specialitate cu aproximativ 
30 la sută. De asemenea, în proiectul Con
tractului cadru au crescut penalizările pentru 
cabinetele medicale, dar nu se stipulează 
nimic despre penalizarea Casei de Asigurări 
de Sănătate în cazul în care nu respectă con
tractul”, specifică președintele Colegiului 
Medicilor din România, Vasile Astărăstoae, 
într-un comunicat de presă.

Andreea Lazăr
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Chiar dacă proporțiile jafului din Munții Orăștiei s-au mai 
diminuat problema de fond rămâne. Monumentele istorice 
trebuie protejate și puse în valoare pentru binele economic 
și cultural al județului nostru, pentru binele națiunii române. 
(Dr. Gheorghe Firczak)
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SALVAȚI MONUMENTELE NOASTRE !

dr. Gheorghe Firczak

Problematica protejării și 
valorificării monumentelor is
torice este una deosebit de im

portantă cu profunde 
semnificații pentru afirmarea 
identității naționale. Județul 
Hunedoara are pe teritoriul 
său monumente de o valoare 
inestimabilă care, din păcate, 
nu sunt nici protejate după 

'standardele în materie și nici 
puse în valoare așa cum ar fi 
nevoie în funcție de valoarea 

lor. Apar foarte multe semnale

cu privire la dezastrul privind 
aceste monumente.

De curând, domnul Alexan
dru Gruian publica un articol inti
tulat Sarmizegetusa. Domnia Sa 
spune printre altele: Opinia mea 
este că importanța complexului de 
la Sarmizegetusa în special și din 
Munții Orăștiei necesită o abor
dare la nivel național.

Este foarte adevărat, e un 
punct de vedere pertinent. Dar 
dacă vine cineva care nu cunoaște 

absolut nimic despre România, 
despre felul în care sunt tratate 
monumentele de autoritățile din 
țara noastră ar putea crede că 
domnul Alexandru Gruian este 
omul providențial, că opinia Dom
niei Sale este singulară și deschide 
o nouă cale. Dar nu este chiar așa.

Monumentele istorice, are 
dreptate domnul Alexandru 
Gruian, sunt o problemă 
importantă. îndrăznesc să spun că 
erau astfel și înainte de anul 1989.

La sfârșitul secolului al XIX- 

lea Gâbor Teglâs și Pal Kirâly, is
toricii Societății de Istorie și Arhe
ologie a Comitatului Hunedoara 
au subliniat semnificația monu
mentelor dacice și romane aflate 
azi în discuție, le-au cercetat și 
protejat cât au putut mai bine. 
Constantin Daicoviciu și-a dedicat 
întreaga viață și carieră științifică 
cercetării lor, activitatea lui fiind 
continuată de fiul său profesorul 
Hadrian Daicoviciu. Din păcate în 
toate timpurile autorităție s-au 
dovedit a fi mai mult decât obtuze 
așa cum sunt și astăzi. Eu am lu
crat la Muzeul Sarmizegetusa, 
alături de regretatul coleg Emil 
Nemeș, fără să fac nici o conotație 
în sensul că mă pun în același plan 
cu ilustrul profesor mai sus 
pomenit. Nici atunci atenția 
autorităților pentru monumente nu 
excela prin bunăvoință.

Când am ajuns deputat am 
crezut că trebuie să fiu oarecum 
continuatorul său exclusiv prin 
eforturile de protejare a monu
mentelor istorice și am avut naiv
itatea să cred că toată lumea se va 
bucura pentru demersul meu. în 
felul acesta doresc să îmi manifest 
respecțul și afecțiunea pentru 
memoria sa.

Ca o paranteză menționez că 
întregul corp profesoral al 
Facultății de Istorie-Filosofie a 
Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca din anii studenției 
mele are, în sufletul meu, un loc 
binedefinit, marcat de o 
recunoștință profundă. Revenind, 
menționez că primul meu gând a 
fost să pornesc procedurile pentru 
protejarea monumentelor istorice 
din județul nostru.

Eu, Gheorghe Firczak, de 
etnie rutean după tată și maghiar 
după mamă, cetățean român, is
toric, hunedorean prin naștere în 
data de 30.10.2002 am depus pen
tru prima dată proiectul de lege 
prin care zonele respective erau 
declarate rezervație arheologică și 
bun de utilitate publică.

Astfel am avut primul șoc 
când reprezentantul Guvernului 
României, venit de la Ministerul 
Culturii, se opune inițiativei 
spunând că nu este necesară. Era 
perioada când aproape zilnic presa 
scrisă și televiziunile relatau de
spre activitatea căutătorilor de co
mori. Cu toate acestea nu era 
nevoie de un astfel de proiect de 
lege. Mie mi se spunea că sunt in
imos, un istoric valoros, etc., dar 
în procesul legislativ lucrurile stau 
altfel. Cu alte cuvinte, în viziunea 
lor, eu eram un naiv dacă nu chiar 
prost prin ceea ce propuneam. Am 
reluat demersul la 30.06.2004, tot 
fără succes. Alt guvern aceeași 
poziție. Jaful continuă în Munții 
Orăștiei și am considerat necesară 
o declarație politică: Salvați mon
umentele noastre !, citită în plenul 
Camerei Deputaților în data de 
10.10.2006.

Realitatea mă obligă să revin 
cu proiectul de lege la 31.10.2007. 
Să menționăm că proiectul a fost 
redactat după normele Uniunii Eu
ropene, iar argumentele contra 
erau de fiecare dată formale ca să 
nu spun desuete. Guvernul vine cu 
un punct de vedere care teoretic 
pare valabil și anume existența 
Ordonanței Guvernului nr. 
43/2000 ca normă de regle
mentare a protecției monu
mentelor istorice.

Cu toate acestea veselia 
căutătorilor de comori nu se 
diminua de loc și, mai grav, nici 
activitatea lor. Tocmai de aceea 
am revenit în 4.03.2008 cu o nouă 
declarație politică: Din nou, 
salvați monumentele noastre !

Chiar dacă proporțiile ja
fului din Munții Orăștiei s-au mai 
diminuat problema de fond 
rămâne. Monumentele istorice tre
buie protejate și puse în valoare 
pentru binele economic și cultural 
al județului nostru, pentru binele 
națiunii române.

Dr. Gheorghe Firczak
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„ Visul american ” a pătruns în „ orașul Paliei ”

Investiție de top la Orăștie
I.C. MEDICAL, companie 

americană de prestigiu în do
meniul producției de instru

mentar chirurgical și 
aparatură electronică de spe
cialitate, a semnat contractul 

de colaborare cu S.C. Chimica 
S.A Orăștie pentru deschiderea 
unei fabrici în „orașul Paliei”.

Prezent la Orăștie, zilele trecute, 
loan Cosmescu, proprietarul companiei 
I.C. MEDICAL, a precizat că investiția 
este deja o certitudine. „Am semnat 
contractul cu SC Chimica SA Orăștie, 
la data de 6 martie 2010, pentru un 
spațiu care va fi pus la dispoziția I.C.

Zona Orăștiei a dat Americii
un inventator de succes

Proprietarul companiei americane. inginerul loan
Cosmescu. este originar din zona Orăștiei și a dobândit 26 de 
brevete de invenție americane și 40 de brevete internaționale. De
asemenea, loan Cosmescu are alte 8 invenții în curs de brevetare. 
Inginerul romin s-a stabilit în 1983 în Phoenix, statul Arizona. 
Angajat inițial ca inginer în cadrul unui spital din Arizona, Ioan 
Cosmescu a reușit, ta scurt timp, să-și înființeze propria 
companie, I.C. MEDICAL, care astăzi produce 
aparatură de înaltă tehnologie ta domeniul chirurgical.

Medical. La Orăștie se vor produce bis- 
turie cu radio-frecvență, instrumentar 
medical cotat ca fiind cel mai perfor
mant pe piața de profil din întreaga 
lume și pe care eu l-am inventat. Pe vi
itor, preconizăm să producem la Orăștie 

"și aparatele electronice de specialitate 
care, în prezent, se produc în Statele 
Unite, la firma mea și care, la rândul 
lor, reprezintă cea mai avansată 
tehnologie existentă astăzi pe piața de 
profil”, a declarat proprietarul com
paniei americane.

Premieră 
pentru Europa

; In cel mult 3 luni, în spațiul pus la 
dispoziție de SC Chimica S.A, va în

cepe activitatea de producție și asam
blare a instrumentarului medical. 
Potrivit investitorului, fabrica va de
veni, în 5 ani, cea mai mare 
producătoare de astfel de instrumente 
medicale din Europa, fiind, în acest 
moment și prima astfel de investiție 
realizată pe „bătrânul continent”.

Produsele fabricate la Orăștie vor 
intra pe piețele de profil din Europa, 
Orientul Mijlociu, Irak, Regatul 
Hașemit al Iordaniei, Liban, Emiratele 
Arabe Unite, Arabia Saudită, Kuweit, 
Tunisia, Algeria, Egipt, Africa de Sud 
și Madagascar.

Noi locuri de muncă 
la Orăștie

„Am găsit la Orăștie un mediu 
prielnic pentru realizarea investiției. 
Pornind de la domnul primar Munteanu 
și continuând cu specialiștii de la 
Chimica S.A, cu domnul director 
Remus Bolba, cu bunul meu prieten Ilie 
Damian, cunoscut om de afaceri 
orăștian, totul a făcut ca lucrurile să 
meargă înainte. Vă spun cu sinceritate 
că la Chimica am găsit specialiști chiar 
mai buni decât cei din Statele Unite. 
Trebuie să-i mulțumesc și domnului in
giner Cosmin Furdui, care a condus 
proiectul de tehnică medicală. îi 
mulțumesc și soției mele, Elena, 
originară din Hunedoara, care se ocupă 
de firma din Statele Unite, astfel încât 
eu pot să mă ocup de dezvoltarea și ex

tinderea afacerii la nivel mondial”, a 
mai punctat inginerul loan Cosmescu, 
după semnarea contractului.

Acesta a ținut să precizeze că, pe 
parcurs, fabrica va absorbi o importantă 
forță de muncă din zonă, angajările ur
mând să fie făcute prin S.C. Chimica- 
S.A, etapizat, pentru ca echipele care 
vor produce instrumentarul de înaltă 
tehnologie să poată parcurge toate 
fazele de training.

„O realizare 
deosebită”

Edilii și-au exprimat satisfacția că 
municipiul Orăștie a redevenit o zonă 

atractivă pentru investitori de n»; - 
anvergură.

„Sunt bucuros că am reușit să 
aducem această investiție la Orăștie. în 
mai puțin de un an de zile, la Orăștie au 
apărut două investiții de calibru: / 
nai Park și fabrica de instrumentar 
chirurgical care este prima investiție de 
acest gen din Europa, realizată de către 
I.C.MEDICAL. Cu domnul inginer 
Cosmescu am purtat mai multe discuții 
și, iată, putem vorbi acum cu certitu
dine de o realizare deosebită.”, a de
clarat primarul municipiului Orăștie, 
Alexandru Munteanu.

Cu pași „simpli și ritmați” 
au devenit dansatoare profesioniste
Două fetițe în vârstă de 12 ani au deve
nit dansatoare cu acte în regulă după 

ce au absolvit cu brio cursurile de dan
suri de societate organizate de profeso

rul coregraf Istvan Mezei. Atestatul 
primit de Maria Domite și Flavia Bog
dan a fost validat de o comisie formată 
din balerini profesioniști din Cluj și re

prezentanți ai Direcției Județene 
de Cultură, Culte 

și Patrimoniu Hunedoara.

în ciuda atmosferei sobre din sala de dans a 
Casei de Cultură „Drăgan Munteanu” din Deva, 
magia dansului i-a cuprins pe toți cei prezenți la 
eveniment. Emoționați' concurenții, membri ai 
trupei „Tango” condusă de profesorul Istvan 
Mezei, și-au demonstrat talentul și nu în ultimul 
rând profesionalismul, în pofida faptului că sunt 
copii.

Dansatoare profesioniste

Cele două mici dansatoare au făcut repetiții 
istovitoare, dar care le-au adus multe satisfacții. 
„A fost greu dar mie îmi place să dansez. Prin dans 
reușesc să mă exprim foarte bine. Am învățat 
foarte multe dansuri care până nu demult erau un 
mister pentru mine”, spune Maria Domite. Pentru 
a obține diplome de dansatoare profesioniste 
Maria și Flavia au făcut repetiții nenumărate. „Eu 
vin de două ori pe săptămână la sala de dans. 
Fiecare antrenament are o durată de două și uneori 
chiar trei ore. Sunt fericită că am reușit să obțin 
atestatul”, povestește Flavia.

„Munca noastră 
a dat roade”

Pentru a obține atestat de dansatoare fetițele 
au fost nevoite să învețe zece dansuri specifice 
acestei categorii. „Ora deschisă s-a derulat în 
prezența comisiei examinatoare. Pentru mine ca și 
coregraf, atestatul obținut de cele două eleve ale 
mele reprezintă un succes. Este dovada faptului că 
munca noastră a dat roade. Fetele au învățat 
dansuri care nu sunt specifice scenei: vals vienez. 
tango argentinian, salsa, dans latino, cha-cha por- 
torican. Din întreaga grupă formată din zece 
dansatori ele sunt singurele care au absolvit. Au 
învățat pași simpli, ritmați și care necesită spirit 
de echipă ”, a precizat Istvan Mezei.

Maria Bulz
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UE interzice comerțul internațional cu ton roșu
Uniunea Europeană a decis, 

miercuri, să susțină, alături de 
Statele Unite, interzicerea co
merțului internațional cu ton 
roșu, foarte apreciat pentru 
specialitatea japoneză sushi.

Ambasadorii de la Bruxelles ai 
celor 27 de state membre ai UE au con
venit prezentarea unei poziții comune 
la viitoarea reuniune a CITES, 
organizație cu 175 de membri afiliată la 
ONU însărcinată cu protejarea speciilor 
în pericol de dispariție, care va începe 
sâmbătă la Doha.

La reuniune se va pune problema 
interzicerii fa nivel mondial a 
comerțului cu ton, solicitată de mai 

multe luni de organizațiile de protecție 
a mediului Greenpeace și WWF.

într-o jumătate de secol, în pe
rioada 1957-2007, efectivele de ton au 
scăzut cu 75%, în ultimii zece ani de
clinul fiind de 60%.

Statele Unite au anunțat încă de 
săptămâna trecută că susțin interzicerea 
comerțului cu acest pește, a cărui came 
se consumă crudă.

Japonia, care absoarbe 80% din 
capturile de ton din întreaga lume, a 
anunțat că va face tot posibilul pentru a 
contracara o astfel de decizie.

Franța, Spania și Italia pescuiesc 
50% din capturile de ton la nivel mon
dial, iar UE a anunțat că sprijinul acor
dat interdicției nu este necondiționat.

UE va propune aplicarea diferită a 
măsurii, astfel încât să existe derogări 

pentru pescuitul artizanal în apele teri
toriale.

Potrivit propunerii europene, 
interdicția ar trebui să intre în vigoare 
cel târziu în 2011.

Interdicția va afecta în primul rând 
pescadoarele care capturează tonul și îl 
țin în captivitate timp de mai multe 
luni, pentru îngrășare.

Circa 85% din capturile de ton din 
Franța au loc prin acest sistem, peștele 
fiind livrat în special în Japonia.

Europenii au decis totodată resp
ingerea reluării comerțului 
internațional cu fildeș, dar nu susțin in
terzicerea comerțului cu urși polari, 
considerând că sunt mai amenințați de 
încălzirea globală decât de comerțul cu 
blană.

Avem trei români în topul Forbes al miliardarilor lumii

Cel mai bogat dintre români este 
Dinu Patriciu, a cărui avere, estimată la 
2,2 miliarde de dolari, a crescut față de 
anul trecut, când figura cu 1,8 miliarde 
de dolari. în 2008 însă, când Dinu 

țriciu a intrat în acest clasament, 
J. erea lui era estimată la 2,5 miliarde 
de dolari. Anul acesta Dinu Patriciu 
ocupă locul 437 în clasamentul miliar
darilor lumii, care cuprinde 1.011 nume 
din 55 de țări.

Forbes precizează că Dinu Patri
ciu, în vârstă de 59 de ani, și-a vândut 
cota de 25% care îi mai rămăsese din 
Rompetrol companiei Kazmunaigaz

Sănătatea psihică a românilor nu reprezintă 
o prioritate pentru stat

Depresia, depresia anxioasă și 
tulburările cauzate de alcool sunt cele 
filai întâlnite tulburări psihice ale 
românilor. Aproximativ 13% dintre 
români suferă de depresie, iar unul din 
cinci români are probleme cu alcoolul, 
potrivit psihiatrilor.

Chiar dacă incidența exactă a 
tulburărilor psihice printre români nu 
este cunoscută, pe baza, analizării 
pacienților care ajung în spitalele de 
psihiatrie și a estimărilor făcute la nivel 
mondial, doctorii pot face o hartă a 
tulburărilor acestora. Medicii susțin că, 
în ultimii ani, numărul persoanelor care 
au tulburări de tip depresiv și anxios s- 
a înmulțit semnificativ în România.

Cu toate că s-a observat în ultima 
peyjoadă o creștere a oacienților cu 
probleme psihice, statul român nu a 
făcut nimic în acest sens. în momentul 
de față, nu există o statistică a bolilor 
psihice în România, iar ultima cercetare 
a fost făcută în anii '70. „Această cerc

din Kazahstan, care achiziționase inițial 
75% din Rompetrol în 2007. Anul tre
cut a obținut două licențe pentru explo
rare de petrol și metale în Marea 
Neagră. în ianuarie a obținut patentul 
pentru o metodă de extracție și proce
sare a sedimentelor marine. Deține 
trustul media Adevărul Holding, care 
publică Forbes Romania. Patriciu și alți 
câțiva directori Rompetrol au fost 
implicați într-un scandal legat de o 
investiție promisă la rafinăria Petro- 
midia, menționează Forbes.

Nou intrat în clasament, omul de 
afaceri loan Nicolae figurează, cu o 

etare nu mai are nicio relevanță, pentru 
că structura socială, condițiile sociale s- 
au schimbat enorm din anii '70 până 
acum. în România, psihiatria este 
Cenușăreasa medicinei", a declarat 
Eugen Hriscu, medic psihiatru de la 
Spitalul "Alexandru Obregia".

în timp ce țările vestice au supli

avere de 1,1 miliarde de dolari, pe locul 
880, sursa veniturilor fiind agricultura, 
în vârstă de 55 de ani, a lucrat în indus
tria chimică întreaga sa viață, mai întâi 
pentru o companie deținută de stat, ul
terior pe cont propriu, scrie Forbes. în 
prezent este acționarul majoritar în 
cinci mari uzine chimice din România. 
Deține InterAgro, cel mai mare 
producător intern din domeniul agricul
turii. Anul trecut a achiziționat teren la 
prețuri mici. A investit peste 100 de 
milioane de dolari într-o uzină de 
bioetanol în Zimnicea, în septembrie 
2009. Are un portofoliu divers de afac
eri, care include acțiuni în rafinării, 
hoteluri de patru stele, firme de 
consultanță, restaurante, abatoare, 
echipe de fotbal și imobiliare. Spune 
că, de departe, preferă România altor 
destinații îndepărtate și că preferă 
Dunărea litoralului, scrie Forbes despre 
loan Niculae.

în ceea ce-1 privește pe Ion Țiriac, 
fostul tenismen, în vârstă de 70 de ani, 
revine în clasamentul Forbes anul 
acesta, ocupând locul 937, cu o avere 
estimată la un miliard de dolari. în 2008 
Țiriac figura în topul Forbes cu o avere 

mentat fondurile pentru aceste servicii, 
în România nu numai că nu s-au supli
mentat fondurile, ele nu există.

"România nu are servicii pentru 
prevenirea și tratamentul dependenței 
de alcool, în condițiile în care 10-12° o 
din populația româniei suferă de 
această tulburare", susține Hriscu. 
"Sănătatea mintală nu este o prioritate 
pentru România. Ea rămâne întot
deauna pe ultimul loc, deși este sursa 
cea mai puternică de prosperitate a 
oricărei națiuni. România a fost ultima 
țară care a adoptat o lege a sănătății 
mintale. Psihiatria, care este foarte 
importantă, nu este de interes nici stat
ului, nici societății, deși la condițiile de 
preaderare s-a menționat și o reformă 
în ceea ce privește asistența psihiatrică 
a sănătății mintale", potrivit medicului 
psihiatru, Florin Tudose.

România ocupă unul din primele 
locuri în ceea ce privește incidența de
presiei, în Europa.

de 1,2 miliarde de dolari, după ce în 
2007, cu 1,1 miliarde de dolari, fusese 
primul român intrat în clasamentul mil
iardarilor lumii întocmit de celebra 
revistă americană. Despre Ion Țiriac, 
Forbes spune că a achiziționat com
panii în domeniul asigurărilor bancare, 
leasing-ului și vânzărilor auto. Și-a 
vândut acțiunile unor companii din Oc
cident și s-a lansat în domeniul imobil- ’ 
iar din România. în noiembrie 2009, a 
vândut 49% din acțiunile importatoru
lui român pentru Mercedes Benz. 
Proiectele de real estate de care se 
ocupă în prezent cuprind ansambluri 
rezidențiale în București, Timișoara, 
Brașov și Sibiu, precum și patru clădiri 
de birouri în București. Un atlet 
excepțional, a concurat la Olimpiada 
din 1960 ca jucător de hochei. Ulterior 
s-a orientat către tenis și s-a ocupat de 
câteva nume mari din acest sport, între 
care Boris Becker, Steffi Graf și Goran 
Ivanisevic. în prezent patron al turneu
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lui Madrid Masters, țintește să-l trans
forme într-un eveniment de Mare Șlem, 
așa cum sunt turneele de la Londra, 
Paris, New York și Melbourne, explică 
Forbes.

Cu o avere estimată la 53,5 mil
iarde de dolari, mexicanul Carlos Slim, 
magnat al telecomunicațiilor, ocupă 
anul acesta primul loc în clasamentul 
miliardarilor planetei dat publicității 
miercuri la New York de revista Forbes. 
El a devenit cel mai bogat om al lumii 
detronându-1 pe fondatorul Microsoft, 
Bill Gates, care are o avere cu 500 de 
milioane mai mică decât cea a mexi
canului.

Europa are 248 de miliardari. Cel 
mai bogat om de pe continent, cu avere 
estimată la 27,5 miliarde de dolari, este 
francezul Bernard Arnault, proprietarul 
grupului de lux LVMH (Louis Vuitton, 
Moet & Chandon). El ocupă locul al 
șaptelea în lume.
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Cartoon Network si Jetix sunt pele mai violente posturi de desene animate 
Posturile Cartoon Network și Jetix - care, pe 19 septembrie 2009, s-a transformat 
în Disney Channel - au fost, în 2009, cele mai violente dintre televiziunile de desene 
animate care retransmit programe pe teritoriul României, potrivit unui studiu rea
lizat de CNA și UNICEF.

A fost lansată cutia 
care se transformă în flori 
după ce e îngropată în grădină

Pink Martini revine la București

Un ambalaj care se transformă 
în flori după ce a fost îngropat în 
pământ. în ghiveci sau în grădină, a 
fost ansat recent în Marea Britanie 
Ide ujLcelet>ru lanț de magazine.

- “ fa ambalajul din carto9 gf unor 
'dulciuri> comerciali de grupul
Marks & Spencer, comerciant» bri
tanici au intreâas Wiulie semințe de 

BȘbris, care produc în scurt timp 
-inflorescențe viu colorate, foarte 
apreciate de fluturi.

Marks & Spencer folosește deja 
acest tip de ambalaj pentru mai multe 
sortimente de praline, lansate mier
curi pe piața britanică

Bacă această inițiativă va avea 
nkctesf* co npama intenționează s ă 
extindă folosirea acestui tip de am
balaj și la alte clase de produse;

Cutia cu praline: cuniine câteva 
dtcuni ce semințe. După ce bom- 
uoanele de ciocolată au fost consu
mate, cutia poate ii îndoită și 
îngiopată in gradină sau îmr-un

ghiveci, acoperită cu pământ șt udată 
de câteva ori la interval de câteva 
zile.

Din această cutie vor crește, în 
doar câteva săptămâni, florile de 
limba-mării (Iberis). care pot fi roz, 
albe, roșii sau violet. Ambalajul poate 
fi tăiat în cinci-șase bucăți, ce pot fi 
plantate în Icxxirrdiferi g din grădină.

Trupa Pink Martini concertează, pe 
17 iulie, la București, în cadrul festivalu
lui Ciuc Summer Fest, care are loc în pe
rioada 16 - 18 iulie, informează
organizatorii, Emagic.

Ciuc Summer Fest se desfășoară pe 
Stadionul "Iolanda Balaș-Soter” din 
Capitală, în perioada 16-18 iulie.

Pink Martini se alătură altor două 
nume confirmate în cadrul festivalului, 
Faithless și Gary Moore.

Trupa a mai concertat în Capitală în 
2007, în cadrul turneului de promovare a 
albumului "Hey Eugene!", show-ul fiind 
sold out, dar și în 2009, în cadrul celei de- 
a doua ediții a Festivalului Internațional 
al Artelor Spectacolului Muzical "Viața e 
frumoasă!".

Cu un sound ce îmbină influențe 
variate, de la cuban-jazz și muzică de 
cameră până la marșuri braziliene și 
soundtrack-uri de filme noir , cei 11 
membri ai orchestrei Pink Martini, din 
Portland, Oregon, și-au etalat repertoriul 
multilingvi stic pe scene din întreaga 
lume.

• Pianistul Thomas Lauderdale a fost 
cel care a pus bazele formației, în 1994, 
pe vremea când era student la Harvard.

Peter Andre s-a gândit la sinucidere

Aici a cunoscut-o pe China Forbes, 
"diva" Pink Martini, iar repetițiile din 
camera de cămin - ariile de Verdi și Puc
cini interpretate de Forbes și acompaniate 
de Lauderdale la pian - au reprezentat în
ceputul colaborării celor doi.

Prima piesă a formației, "Sympa- 
thique (Je ne veux pas travailler)", a de
venit instant un hit în Franța și a dat 

numele primului album Pink Martini. 
Lansat în 1997, "Sympathique" a primit 
discul de platină în Franța și pe cel de aur 
în Elveția, Grecia și Turcia. Succesul a 
fost confirmat șapte ani mai târziu de ce!, 
de-al doilea album, "Hang on Little 
Tomato", premiat în Germania, Franța, 
Canada, Grecia și Turcia.

Semnul butonului 
"Pornit/Oprit este simbolul 
sexului protejat la New York

din cauza atacurilor de panică

Simbolul care apare pe butonul 
"Pornit/Oprit”, o linie verticală într-un 
cerc, a câștigat concursul organizat la 
New York pentru desemnarea celui mai 
bun ambalaj de prezervative, au 
anunțat reprezentanții primăriei acestui 
oraș american.

Acest simbol sugestiv se 

regăsește pe butoanele de pornire și 
oprire a tuturor PC-urilor, telecomen
zilor și altor aparate electronice.

Concurând cu alte 600 de desene 
sosite din lumea întreagă, butonul "Por
nit/Oprit" a trecut de toate etapele con
cursului, ajungând printre cei cinci 
Analiști, alături de o garnitură de 
metrou dispărând într-un tunel, un 
joben, o gură de canal și un cerc încon
jurat de bule multicolore în care poate 
fi citit mesajul "Să protejăm împreună 
New York-ul".

"Sper că, datorită acestui simbol 
ce va fi desenat pe ambalaj, oamenii își 
vor aminti că ei sunt aceia care dețin 
controlul. Cu toții avem puterea de a ne 
proteja de maladiile transmisibile pe 
cale sexuală și de sarcinile neprogra
mate", a declarat Luis Acosta, autorul 
desenului câștigător.

Simbolul va apărea pe milioanele 
de ambalaje de prezervative distribuite 
gratuit de municipalitate în baruri, clin
ici medicale și în sălile de sport din 
New York.

S-a despărțit de celebrul model Jor
dan, dar iată că odată cu divorțul nu au 
dispărut și problemele. Peter Andre a 
t mărturisit că obișnuia să fie chinuit de at
acuri de panică, iar la un moment dat s-a 
gândit chiar și la sinucidere.

„Mă trezeam la 3 dimineața și 
simțeam că parcă mă bătea cineva în cap. 
Am început să mă panichez și să respir re
pede, mâinile îmi transpirau și credeam că 
inima îmi va ieși din corp. Credeam că 
urmează să fac un infarct. Indiferent de câte 
ori mi s-a întâmplat, mereu mă gândeam că

asta este, voi muri”, a mărturisit cântărețul, 
însă, de fiecare dată, a fost salvat de 
dragostea pentru micuții lui. „Dacă m-am 
gândit la sinucidere? Poți avea idei ca astea 
și nu voi minți, au fost vremuri când era 
atât de cumplit, încât mă gândeam: «Mai 
bine pun capăt!». Dar trebuie să te uiți în 
jurul tău. Familia era toată viața mea. Asta 
m-a oprit”, a completat starul. Andre, al 
cărui ultim atac a avut loc la despărțirea de 
Katie Price, a ajuns în spital în urmă cu 10 
ani, după ce a suferit o cădere nervoasă.

GLASUL HUNEDOAREI
S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.'j

OFERTĂ
ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

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

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

sau 0354/882.101

Facem contracte 
pentru firme CU

ClienHl fideli primesc, 
pc bază de bon.

Vă oferim: REDUCE»
• PERSONAL DE 20%

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

1A7SPÂ1ĂRI
UNA GRATIS

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

Prestam servi ci curățenie
* persoane fizice
* persone jurltlce

Program da f uncționare:
Zilnic 0730-20.30
Duminicaz 09.00-15.110
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S-au întors, și de data asta sunt și mai mulți. Doisprezece devine 
noul unsprezece atunci când Danny Ocean și amicii săi se întorc în 
partea a doua a aventurii în care i-am urmărit reușind o lovitură de 
160 de milioane. (Sâmbătă, Pro TV, 20:30, Unsprezece plus una)
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07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel!
09:® Telejurnal
09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (aigenti- 

nian serial, 2008 - 215.)
11:15 Garantat 100% (talk show, rel.) 

45'
' 12:15 Ochiul magic (rel.) 38'

12:4 5 Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009, rel. - 25.) 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14Pur și simplu delicios 
15:00 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:35 Parlamentul României (2008)
16:30 M.A.I. aproape de tine
1 t’.SO Leomania Promovare Eurovi

sion Selecția Națională 2010 și 
Premiile Oscar

17 50 SuperFotbal - Magazin UEFA 
Champions League

18:25 Secretele de la palat (sud-co- 
reean serial, 2009 - 26.)

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21 i 10 O dată-n viață (emisiune de di

vertisment)
23:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 10.) 45' cuWil- 

I liam L. Petersen

07’00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 32.)

08:10 Bucuria renaște din iubire 
(SUA film romantic, 2006, rel.)

@9:45 Poate nu știai
10:00 Telejurnal
10:15 Bazar (documentar, rel.)
10:05 întâlnire pe 2 (emisiune de di-

H vertismcnt, 2009)
12:00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc (magazin cul- 

F : tural, rel.)
13:15 Zestrea românilor
14:30 Utopia (2008) 15'
15:00 împreună in Europa
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 32.)
11:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
II:IS Poate nu știai
11:10 Baschet masculin: Gaz Metan 

Mediaș - Energia Rovinari meci
! •. din Divizia A (masculin)

19:30 Șansă și neșansă
20:30 Pescar hoinar
21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)

B1 Lex et Honor Prezintă Grațian 
Moldovan

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:00 Lupta pentru viață (englez se

rial documentar, 2007)

08:® ’Neatza cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 

1997)
12:00 Bun de cinste (rel.)
3:00 Observator

jS:® Familia Bundy (SUA serial de 
comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Să te prezint părinților (emi
siune de divertisment, 2009, 

■Hei.)
16:00 Observator
IBM Acces Direct
19:M Observator
M'M Fotbal: FC Steaua - FC Oțelul 

Galați Liga 1
22:30 Clubul de noapte 2: Ultima 

ofertă (SUA film de acțiune, 
2006) 86' cu Johnathon 
Schaech, Ellen Hollman, Jake 
Busey, Crystal Mantecon

07:00
09:55
10:00

13:00
14:®

. 19:00
20:30

22:30

Știrile PRO TV (2009)
Omul care aduce cartea
Crima din vis (SUA-canadian 

thriller, 2006, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3695.)
Știrile PRO TV (2009)
Divertis - Land of Jokes 
Divertis - Serviciul Român de 

Comedie
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3696.)
Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Rambo IV (SUA-german film 

de acțiune, 2008) 93' cu Sylves
ter Stallone, Julie Benz, Paul 
Schulze, James Brolin

Domnul Brooks (SUA thriller, 
2007) 120' cu Kevin Costner, 
Demi Moore, William Hurt

07:45 în numele iubirii (2008, rel.) 
09:00 Cameleonii (2009, rel.) 
10:15 Iubiri (columbian serial. 2006) 
11:30 Pagini de viață (2006) 
12:45 Pagini de viață (2006) 
14:15 Aniela (serial, 2009, rel.) 
15:30 Destine furate (SUA serial, 

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

rial, 1996)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 în numele iubirii (mexican se

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

rial de acțiune, 2009)
20:30 Pasărea spin (SUA serial, 

1983) cu Richard Chamberlain, 
Rachel Ward, Christopher 
Plummer, Bryan Brown

22:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos

Varga, Dragoș Gostian
19:3b \ Uite cine gătește! (2010)60' 
26:30 Războiul lui Tom Hart (SUA

dramă de război, 2002) 125' cu 
Bruce Willis, Colin Farrell

23 00 | Viața lui Howard Stem (SUA 
comedic, 1997) 109' cu Ho
ward Stem, Fred Norris

07:00 Camera de râs
07:30 I Numerele (SUA serial polițist,

12005 - 6.)
O8:2B Sport cu Fiorentina 
09:00 j Medium (rel. - 9.) 
10:00 J Galileo
10:30 Swingtown (2008, rel. - 9.) 
li:B@ Cei 4400 (SUA serial de avcn- 

tură S.F., 2004 - 10.)
13:00 |
14:00
15:15
12:15
18:®
19:®

Camera de râs
Medium (2005 - 10.)
Jericho (serial, 2006, rel. - 3.) 
Galileo
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina

Pro Patna
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Semne (reportaj, 2007) 
Spectacolul lumii

: Desene animate - Clubul Dis
ney
Arca lui Noe

: Echipa verde (2009)
Hannah Montana (SUA serial, 

2006-25.) 30' cu Miley Cyrus, 
'Emily Osment, Mitchel Musso, 
Jason Earles

i Vedeta familiei
: Formula 1: Calificări pentru 
Marele Premiu al Statului Ba
hrain Transmisiune directă de la 

| Sakhir
14:20 Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50' Prima parte
15.•05 \ Andografia săptămânii
15:26 Ne vedem la TVR! (talk show, 

2007) 50' Partea a doua
16:25 Filmoteca veseliei 
16:50

07»
07:25

12.55

07:10
09:00

09:55
10:00

13:00

13x55

11:05 Prințesa ghetoului (spaniol dramă, 2007)
12:45 Ca în America (ungar comedie, 2008)
14:40 Kaiser Chiefs Live at Eiland Road

16:10 Domnișoara Pettigrew (englez-SUA comedie romantică, 2008)
17:40 Frații Bloom (SUA comedie, 2008)
19:30 Filme și vedete
20:00 Prăbușirea casei Saddam (englez-SUA serial, 2008)
22:00 Che - Partea a doua (spaniol-francez-SUA dramă biografică, 2008)

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

Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 97.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 8.)
Zeița diavol (SUA aventură, 1955)
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 5.) 
în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 - 5.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 99.)
Anul dragonului (SUA polițist, 1985) 134' cu Mickey Rourke

09:35

Destinația Romania Cetățile de 
gheață ale Retezatului
TeleEnciclopedia (1965) 
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Sport
Telejurnal; Meteo

: De ce-1 iubim pe Florin 
Familia Simpson (SUA serial 

de desene animate, 1989 - 1.)

Universul credinței
Desene animate

- Clubul Disney
Amintiri din istorie
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment)
Ca la carte
V iața satului
Agenda politică

(2008)
Formula 1:

Marele Premiu 
al Statului Bahrain
Transmisiune directă
de la Sakhir

16:00 Miezul zilei (magazin de di
vertisment)

17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune de di
vertisment) Prima parte

18:00 Telejurnal
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
19:25 Tragerile

Loto 6/49
și Noroc

19:40 Sport
*20:00 Telejurnal;
Omologarea Tragerilor Loto 6/49 și

Noroc; Meteo
21:18 Dragoste și dans (SUA dramă 

romantică, 2009) 93'
22:50 Garantat 100% (talk show) 45'
23:50 Agenția Psych (SUA serial po

lițist. 2006 - 2.) 60'

antey^£

10:30
11:00
11:30
12:00

16:00

20:30

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
ABC... De ce? (program pentru 

copii)
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
Zon@ IT (2007, rel.)
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între cer și pământ (2008, rel.) 
Piatra magică (australian film , 

1999- 18.)
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
Zestrea românilor
Rugby: România - Georgia 

Campionatul European
SuperFotbal (rel.) Magazin 

UEFA Champions League
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
Timpul chitarelor
Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-coreean serial, 2003 - 7.)
Campionii
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 11.)
M-am săturat! (SUA serial de 

comedie, 1997 - 7.)
Aventuri extreme
Ora de știri (show de întâlniri) 
Cerul se prăbușește (italian 

dramă de război, 2000) 102' cu 
Isabella Rossellini, Jeroen 
Krabbe, Veronica Niccolai

07:00 Camera de râs
08:00 Numerele (SUA serial polițist, 

2005 - 7.)
09:00

19:30
20:30

‘ 071M Observator 07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! 07:45 In numele iubirii (mexican se- i
MiM Neatza, vecină! 08:00 Știrile PRO TV (2009) rial, 2®8, rel.)
10:00 Beethoven 10i® Ce se întâmplă, doctore? 09:® Cameleonii (mexican film se- 1

101 dalmațieni (SUA serial 10:30 Aș vrea eu (rel.) rial de acțiune, 2®9, rel.)
desene animate, 1997) 12:00 Pro Motor (emisiune sportivă, I0.T5 Iubiri (columbian serial, 2006) :

11:00 întâmplări hazlii 2007) 11:15 Pagini de viață (brazilian film , ■
12:00 Benny Hill (englez serial, 13;® Știrile PRO TV (2009) 2006)

1969) 13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 12:30 Pagini de viață (brazilian film ,
12:30 Felicia York (SUA serial, 2007- 19.) 2006)
13:® Observator 14:® Legenda căutătorului (SUA 13:45 Loteria dragostei (englez

Familia Bundy (SUA serial de film serial de acțiune, 2008 - dramă, 2004)
comedie, 1987) 12.) 15:30 Destine furate (SUA serial,

18:® Smokey și banditul 3 (SUA co- 15:® Vânătoarea de șoareci (SUA co- 2007)
medie, 1983) medie, 1997) 16:25 Vremea de ACASĂ

16:00 Observator 17:00 Ostaticul (SUA comedie, 1999) 16:30 Sărmana Maria (mexican se-
16:30 Săptămâna financiară 89' cu Jamie Foxx, Nia Long, rial, 1996)
17:® Partenerul meu tăcut (SUA ac- Barry Corbin, John Cullum 18:30 în numele iubirii (mexican se-

Jiunc-comedie, 1999) 19:® Știrile PRO TV (2009) nai, 2008)
19:® Observator 20:30 Unsprezece plus una (SUA- 19:30 Cameleonii (mexican film se-
20:30 în puii mei! (emisiune de di- australian acțiune-comedie, rial de acțiune, 2009)

Lvertisment, 2010) 2004) 20:30 Manualul unei mame rele (en- ;
22:® Vinerea trăsnită (SUA come- 23:15 Ținta răzbunării (englez thril- glez dramă, 2007)

die, 2003) 97' cu Jamie Lee Ier, 2007) 80’ cu Gillian Ander- 22:C0 Cuibul de vipere (brazilian se- :
Curtis, Lindsay Lohan son, Danny Dyer, Kate Bunten rial de comedie, 2006)

Cei 4400 (SUA serial de aven
tură S.F., 2004, rel. - 10.)

Ying, yang, yo
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008)
Căminul de 5 stele
Cine știe...câștigă!
Cei 4400 (SUA serial de aven

tură S.F., 2004 -11.)
Schimb de mame
Mondenii Show
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga. Dragoș Gostian
Uite cine gătește! (2010) 60' 
Jack (SUA comedie, 1996) 

113' cu Robin Williams, Jenni
fer Lopez, Diane Lane, Bill 
Cosby
Cronica de zece ani (emisiune 

de divertisment, 2010) 75'

20:00
20:30

21:00
22:30

14:15 Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006) 
16:10 Shine a Light (SUA-englez film-concert, 2008) 122' 
18:10 Scăpați de Smart (SUA acțiune-comedie, 2008) 

Califomication (SUA serial, 2007 - 11.) 30' Veniri și plecări 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 11.) Jocul cu focul cu Adrian Grenier, 

Kevin Connolly, Kevin Dillon, Jerry Ferrara
Ți-1 prezint pe Dave (SUA comedie, 2008) 90' cu Eddie Murphy 
Greu de ucis 4 (SUA film de acțiune, 2007) 135' cu Bruce Willis, Ti

mothy Olyphant, Maggie Q, Justin Long

13:00
14:00
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00 
22:00

Entertainment News (19.)
Zeița diavol (SUA aventură, 1955, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 10.)
Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 25.) 
Prețul pasiunii (SUA dramă, 1992) 
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 7.)
Buffy, vânătoarea de vampiri (SUA acțiune-comedie, 1992)
Dogville (danez-suedez-norvegian-german-finlandez-italian-japonez- 

englez-SUA dramă, 2003) 171' cu Nicole Kidman, Paul Bettany

07:0© Popasuri folclorice (2008, rel.) ■ 
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' |
08:30 Dincolo de hartă (rel.) 45' 
09:® Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar (rel.)
12:00 Piatra magică (australian film , : 

1999- 19.)
12.35 H...ora prichindeilor
1335 Prima Iubire a lui Booky (ca

nadian dramă, 2009) 85'
15:10 învingătorii
15:20 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver

(englez, 2002, rel.)
16:00 Atlas
1630 Aromânii
17:00 Muzică și muzichie (emisiune i 

de divertisment)
1810 Cronicile frumoasei luptătoare 

(sud-coreean mini-serial, 2003 - 
8.) 180'

19:20 Campionii
19:35 Videoterapia Prezintă Marius 

Bodochi și Olimpia Melinte
20:30 M-am săturat! (SUA serial de 

comedie, 1997 - 8.) 30'
2100 Eureka (SUA serial de aven- I 

tură S.F., 2006 - 8.) 60'
22:0t) Ora de știri (show de întâlniri) i 
23:10 O altă viață (SUA-german-en- I 

glez dramă muzicală, 2004) 118'

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Ocolul Pământului în 80 de 

zile (englez-SUA-italian-RFG- 
iugoslav aventură, 1989)

12:00 Aventurile lui Sindbad (cana
dian film serial de aventură, 
1996)

13:00 Observator
13:30 Podul de pe râul Kwai (englez- 

SUA dramă de război, 1957)
16:00 Observator
16:30 în puii mei! (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
18:00 Divertis Mail (emisiune de di

vertisment)
19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:B0 CIA: Țintă Alexa (SUA thriller 

de acțiune, 1994) 90' cu Lo
renzo Lamas, Kathleen Kin- 
mont, John Savage, John Ryan

07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (en
glez serial, 1994 - 89.)

08:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 Ostaticul (SUA comedie, 1999. 

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

York (SUA serial, 2007, rel.)
13 00 Știrile PRO TV (2009)
13.05 Apropo TV
14 00 întoarcerea lui Sandokan (ita

lian mini-serial, 1996)
16:00 într-un suflet (SUA acțiune-co

medie, 2004)
18:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:3,0 Divertis - Land of Jokes (emi

siune de divertisment, 2010)
21:30 Divertis - Serviciul Român de 

Comedie (emisiune de divertis
ment, 2010)

22:30 Drumul dreptății (SUA wes
tern, 2007)

07:45 In numele iubirii (2008, rel.) 
10:15 Iubiri (columbian serial, 2006) 
11:15 Pagini de viață (2006)
12:30 Pagini de viață (2006) 
13:30 Jurnalul Suzannei (SUA 

dramă, 2006)
15:30 Destine furate (SUA serial, 

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

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

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

rial de acțiune, 2009)
20:30 Ce vrăji a mai făcut nevasta 

mea? (SUA comedie romantică, 
2005)

22:45 La naiba, să PoveȘtim! (emi- 
j siune de divertisment, 2009)

B3® Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 

I Lazaro Ramos

iSstte Camera de râs
08:00 Numerele (SUA serial polițist, 

2005 - 8.)
09:00 Sport, dietă și o vedetă (rel.) 
09:30 Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment) 30'
10:30 Regele Shaman (japonez serial 

de desene animate, 2003)
11 03 Autoforum
! 130 Levintza prezintă
12.00 Camera de râs
12:30 Cine știe...câștigă! 
13:30 Curat, murdar?
15:00 Cronica Cârcotașilor
18.90 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
1930 Uite cine gătește! (2010) 60' 
20 30 Schimb de mame'
23 30 Semnale de dincolo (canadian- 

englez-francez dramă, 2005) 82' 
cu Andie MacDowell, Samuel 
Le Bihan, Tim Roth, Margot 
Kidder

12:05 Othello (SUA-englez dramă istorică, 1995)
14:05 Epic Movie (SUA aventură, 2007)
15:30 Asasinarea lui Jesse James de către lașul Robert Ford 

(SUA western, 2007)
18:10 10.000 î.Hr. (SUA-neo-zeelandez aventură, 2008)
20:00 întâmplarea (indian-SUA dramă, 2008)
21:30 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 5.) 30'
22:05 Cea mai fericită fată din lume ( dramă, 2009)
23:50 Informatorii (SUA-german polițist, 2009)

12:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 25.)
13:00 Prețul pasiunii (SUA dramă, 1992, rel.)
15:00 Lumea PRO CINEMA

I 15:30
I 16:45

19:15
20:15
22:00

Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 26.)
Simone (SUA comedie, 2002)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001 - 8.)
Glorie și onoare (Cucerirea Angliei) (1981)
Nebunie curată (SUA dramă, 2004) 82' cu Michael Caine, Christopher 

Walken, Josh Lucas, Jonah Bobo



lucru pe care îi poți
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Chin
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“Experiența este singurul Irina 
Popescu

Produs 
lactat

"5F

Constatare ...
Zgârciți 

Date 
prin sită!

Dicționar: Aia, Arin.

Prietenă

Văzduh

Auria

Cianl

Debu- 
solată

Membru 
Intr-o 

Biserică

□ați In 
■9j2£Sț„ 

>

Cărei

ezJ> Integrante 
r=î> Rebus

(Complotați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Aproxi
mativ

Sud-Vest

Viață
Proisctor

caprei

Pus In 
alertă

Găici! Verigi

Indicat
Afirma-

Amica lă

Jărăn 
In parc

Tigrați

Normă, 
regulă

Vine 
după 
doi_ 

Calciu

Introduceți In grila de mal sus următoarele cuvinte: 
ABURI, ACI, J JIA, AN ALCID, ANINA, ANULAR, 

ARACAN, ARAMR ARIE, ATAȘARE, BAt 
DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATA, 

INALIENARE, INC, ION, IȚANI, LA, LIȚĂ, NAT, 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SÂN, SAT, SUNT, TA, ȚIPI, 

TOBĂ, ȚARĂ.
Petru Ardelean - ARAD

Om de

Vedete ...

Metodă

Bâtlan
--------

Prins în 
cursă!

In Banat!

”F~

Vrăjitor

Paner

Acela
---------

Aviator

dispare

Poteci

Albastrul 
cerului

?<-)
Periplu

--------

ile de

Wanda 
Albin

Slogan

Cam
pioni 
StaulT

—

Măsuri 
de teren

Viorel Naghi > Vladimirescu

4 2 1 5 8 7 3

7 1 3 4 8 I

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

5 8 4 1
4 8 9 6 5

8 4 2 6 5
3 7 8 4 2 6

2 6 5 1 9 8

Bandă
(pd _

Scrânciob

T~"

Team 
din Arad 
Aplauze

ștearsă 

Drumeți 

“F”

Cu orice 3 
preț 
Teii 

F

Mioare $

Dungată

Stălcire

Arbore 
secular 
Trupă

Dânsele
Bluze 
rustice 

"F"

Loc de 
odihnă

Lichid 
vital 
Fire 

textile

Sonia 
Pop

Risipit
Vas mal 

mic

F

Date 
prin 
sită!

Dicționar: Tisa, Soh, Ana, Reiată, Stai.

Fruct în 
cămară!

Afară 
din joc

T"

toane

Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, înzestrată cu capacități vocale de invidiat. S- 
a născut la 10 martie 1976, în Beirut, Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mai tot 
timpul jazz și R&B.

La 16 ani s-a înscris la mai multe concursuri de 
modelling, fiind desemnată Miss Libanul de Sud. 
Următoarea distincție avea să o primească în anul 
1995, când a câștigat titlul de cea mai frumoasă 
libaneză.

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de ia modelling ia muzică, 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman”. Munca 
ei a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un ioc în parlamentul li
banez.
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva lucrator control final 1 lăcătuș mecanic 1 zidar pietrar 1

agent comercial 1

Telefon: 0254.216.151

barman 5

casier 1

femeie de servici 1

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și
agricole 1

inginer producție 2

inspector (referent) resurse
umane 1

manipulant mărfuri 1

muncitor necal. la asamblarea,
montarea pieselor 12

operator deservire războaie de
țesut 3

ospatar(chelner)
1

natiser 1

pizzar 1

stivuitorist 1

șofer autoturisme si ca-
r’^ane 2

vanzator 3

Hunedoara

Telefon: 0254.712.750

barman 1

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo
cuitor 8

confecționer-asamblor art. din
textile 14

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 3

cusător piese din piele și înlocui
tori 12

director general societate comer
cială 1

director societate comerciala
1

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice
1

îngrijitor clădiri 1

jurisconsult 1

lăcătuș montator 2

lucrător comercial 2

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente(ifonist) 4

lăcătuș montator 1 Vulcan

munc.necal in ind. confecțiior
4

macaragiu 1

mânuitor, montator decor
1

Telefon: 0254.571.963

confecționer articole din 
piele și înlocuitor 3

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

Brad

manager financiar 1
bucătar 1 cusator piese din piele si în

locuitor 2

Telefon: 0254.612.615

ajutor ospătar 1

barman 2

agent securitate 1

bucatar 2

lucrator social
1

ospătar (chelner) 2
montator subansamble

1
confecționer-asamblor articole 
textile 9 dulgher (exclusiv restaurator)

2
pregătitor piese încălțăminte

1
muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

juristconsult 1

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc

6

manipulant mărfuri 1
fierar betonist 2

îngrijitor clădiri 2

muncitor necal.ia ambalarea 
prod.solide si semisolide

5

prelucrător produse ceramice prin 
extrudare 2

muncitor necal. la demolarea clă
dirilor, zidărie, mozaic, faianțe, 
gresie 1

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 10

inginer constructor instalații
1

muncitor necal.ia demolare
zidărie,clădiri, mozaic 1 

șofer autocamion/masini
mare tonaj 1

Petrila

recepționer hotel 1

vanzator 2

Petroșani

Telefon: 0254.545.471

ambalator manual 5

coafor 1

confecționer tricotaje după co
manda 5

confecționer asamblor art. textile
12

cosmeticean 1

electricean de întreținere și repa
rații 1

instalator instalații tehnico-sani- 
tare 1

- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafittî
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare
-i materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552
MOBIL:0729.991 038

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

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.

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.

mun. necal. la întreț. drumuri, șo
sele,poduri, baraje 1

muncitor necal. în ind. confecții
lor 4

pedagog social 1

săpător manual 1

sudor 1

tehnician radiolocatii 1

vânzător 1

Lupeni

Telefon: 0254.562.640

cconfecționer îmbrăcare volane 
în piele 1

electricean de întreținere și repa
rații 1

spălător vehicule 2

vânzător 3

Simeria

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lacatus mecanic 1

muncitor necal.ia asambla
rea, montarea pieselor

5
Telefon: 0254.514.040

ospatar (chelner) 1
mașinist pod rulant 1

Telefon:0254.261.801

agent securitate 1

asistent veterinar 1

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol 4

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 15

Călan

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0254.247.838

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

Mică publicitate

IMOBILIARE

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.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
apă curentă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

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.0354/410 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, etl, 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 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

AUTO V

munc. necal. la demol. clă
diri. faianțe, gresie,mozaic

1

Telefon: 0254.731.010

lucrător,sortator deșeuri reci- 
clabile 1

muncitor necal.ia spargerea 
și tăierea mat.de construcție

2

munc. plantații și amenajări 
zonă verde 9

manager 1

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

ianța,gresie 2

paznic 1

săpător manual 1

vânzaător 2

Aninoasa

Telefon: 0254.512.276

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

mecanic utilaj 1

săpător manual 1

Ilia

Telefon: 0254.282.717

OFERTE DE SERVICII

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.

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

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fundații case și garduri, 
gropi pomi. Tel. 0741 053 085
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Oricine va lua o decizie împotriva 
Rapidului va răspunde în fața legii

Principalul finanțator al FC 
Rapid, George Copos, a declarat, joi, la 
Casa Fotbalului, unde a mers pentru a 
se consulta cu persoane din FRF în 
cazul "Varga și Bălan", că oricine va 
lua o decizie împotriva Rapidului va 
răspunde în fața legii cu toate 
consecințele.

"Ne-am uitat încă odată în regu
lament și s-a constatat că în conformi
tate cu articolul 51, punctul 6 din 
ROAF, Rapidul a fost de bună credință 
și a respectat toate regulamentele fot
balului. Practic, o comisie nu poate lua 
o decizie împotriva Rapidului. Cate
goric se va face dreptate, nu am niciun 
fel de emoție. Dacă se dă o altă decizie 
decât cea legală, se face un mare abuz 
și atunci cei care vor lua această de
cizie și cel care stă în scaunul de 
președinte la LPF vor răspunde în fața 
legii. Cu tot respectul pe care îl am 
pentru președintele LPF, el nu trebuia 
să se pronunțe. Nu are voie și nici drep
tul să se pronunțe, pentru că nu este 
comisie. El este președintele tuturor 
cluburilor, pentru că de aceea se 
numește Liga Profesionistă de Fotbal. 
Motiv pentru care noi, în conformitate 
cu articolul 51, punctul 6, am fost de 
bună credință. Am avut ștampila pe 
carnetele jucătorilor și nu trebuie să 
avem nicio emoție. Oricine va lua o de
cizie împotriva Rapidului va răspunde 
în fața legii cu toate consecințele", a 
spus Copos.

La Casa Fotbalului a venit și 
finanțatorul clubului Sportul 
Studențesc, Vasile Șiman. Fotbaliștii 
Dacian Varga și Tiberiu Bălan au fost 
achiziționați de Rapid de la formația 
din Liga a Il-a.

Comisia de Disciplină a LPF a

amânat, miercuri, luarea unei decizii în 
cazul contestației depuse de FC 
Timișoara privind legitimarea 

.jucătorilor Tiberiu Bălan și Dacian 
Varga de către FC Rapid, după împru
mutul lor de la Sportul Studențesc, a 
declarat Ion Neagu, președintele foru
lui.

Președintele FC Timișoara, Mar
ian Iancu, a prezentat, marți, actele ofi
ciale de la LPF în care se arată că 
jucătorii Dacian Varga și Tiberiu Bălan 
nu aveau drept de joc pentru Rapid în 
partida cu echipa bănățeană, existând 
riscul ca rapidiștii să piardă la masa 
verde întâlnirea de vineri.

Echipa Rapid București a învins, 
vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1- 
0 (1-0), formația FC Timișoara, în 
primul meci al etapei a XX-a a Ligii I. 
La Rapid au jucat Dacian Varga și 
Tiberiu Bălan, jucători ce au fost 
împrumutați până la finalul sezonului 
de la Sportul Studențesc, transferul 
acestora fiind anunțat în cursul zilei de 
marți, 2 martie.

Nisipeanu a început excelent 
CE individual din Croația

Dieter Nisipeanu a început foarte 
bine CE individual de șah, care are loc 
la Rijeka (Croația). Gel mai bun jucător 
român al momentului, cu un elo de 
2.661 puncte, l-a învins în runda cu 
numărul cinci pe cel mai puternic ad
versar de până acum, elvețianul Yan- 
nich Pelletier, cu 2.611 elo.

După primele cinci runde ale 
competiției, Liviu - Dieter Nisipeanu 
se află în fruntea clasamentului provi
zoriu, făcând parte din grupul celor 4 
șahiști care conduc cu 4,5 puncte.

România este reprezentată de 23 
de șahiști la CE individual, care se

desfășoară în perioada 5-19 martie 
2010. Lotul sportivilor din țara noastră 
este alcătuit din 18 jucători și 5 
jucătoare. Conducătorul delegației 
României este arbitrul internațional 
Radu - Cătălin Chirilă.

La a 11-a ediție a CE participă 
590 de șahiști din 41 de state. Primii 22 
de șahiști se califică la Cupa Mondială 
din 2010. Premiile sunt de 120.000 
euro la masculin și 60.000 euro, la 
feminin. întrecerile Campionatul Euro
pean individual de șah din Croația se 
dispută în sistem elvețian

FRF a stabilit calendarul competițional 
pentru sezonul 2010/ 2011
Sezonul 2010/2011 al Ligii I de fotbal va debuta 
pe 24 iulie 2010 și se va încheia pe 21 mai 2011, 
Liga a Il-a va începe pe 21 august și se termina 
pe 4 iunie, în timp ce finala Cupei României va 
avea loc pe 25 mai 2011, conform programului 
competițional intern, aprobat în cadrul ședinței 

Comitetului executiv al FR de Fotbal.

Dacă două echipe diferite vor câștiga campionatul Ligii 
I și, respectiv, Cupa României-Timișoreana, jocul contând 
pentru Supercupa României, ediția 2010, se va disputa pe 17 
sau 18 iulie a.c.

Calendarul
competițional intern:

a 23-a - 23 aprilie; etapa a 24-a - 30 aprilie; etapa a 25-a - 4 
mai; etapa a 26-a - 7 mai; etapa a 27-a - 14 mai; etapa a 28- 
a - 21 mai; etapa a 29-a - 28 mai; etapa a 30-a - 4 iunie

LIGAI LIGA a IlI-a

Etapa 1-24 iulie; etapa a 2-a - 31 iulie; etapa a 3-a - 7 
august; etapa a 4-a -14 august; etapa a 5-a - 21 august; etapa 
a 6-a - 28 august; etapa a 7-a - 11 septembrie; etapa a 8-a - 
18 septembrie; etapa a 9-a - 25 septembrie; etapa a 10-a - 2 
octombrie; etapa a 1 l-a - 16 octombrie; etapa a 12-a - 23 oc
tombrie; etapa a 13-a - 30 octombrie; etapa a 14-a - 6 noiem
brie; etapa a 15-a - 13 noiembrie; etapa a 16-a - 20 
noiembrie; etapa a 17-a - 27 noiembrie; etapa a 18-a - 4 de
cembrie; etapa a 19-a -11 decembrie.

Partea a doua a sezonului va începe pe 18 februarie 
2011, conform următoarei programări:

Etapa a 20-a -18 februarie; etapa a 21-a - 26 februarie; 
etapa a 22-a - 5 martie; etapa a 23-a -12 martie; etapa a 24- 
a -19 martie; etapa a 25-a - 2 aprilie; etapa a 26-a - 6 aprilie; 
etapa a 27-a - 9 aprilie; etapa a 28-a - 16 aprilie; etapa a 29- 
a - 23 aprilie; etapa a 30-a - 30 aprilie; etapa a 31-a - 4 mai; 
etapa a 32-a - 7 mai; etapa a 33-a -14 mai; etapa a 34-a - 21 
mai

LIGA a Il-a

Turul (în 2010)
Etapa 1 - 21 august; etapa a 2-a - 28 august; etapa a 3- 

a - 4 septembrie; etapa a 4-a - 11 septembrie; etapa a 5-a - 
18 septembrie; etapa a 6-a - 25 septembrie; etapa a 7-a - 2 
octombrie; etapa a 8-a - 9 octombrie; etapa a 9-a - 16 oc
tombrie; etapa a 10-a - 23 octombrie; etapa a 11-a - 30 oc
tombrie; etapa a 12-a - 6 noiembrie; etapa a J3-a - 13 
noiembrie; etapa a 14-a - 20 noiembrie; etapa a 15-a - 27 
noiembrie

Returul (în 2011)
Etapa a 16-a - 5 martie; etapa a 17-a - 12 martie; etapa 

a 18-a - 19 martie; etapa a 19-a - 26 martie; etapa a 20-a - 2 
aprilie; etapa a 21-a - 9 aprilie; etapa a 22-a -16 aprilie; etapa

Turul (în 2010)
Etapa 1-20 august; etapa a 2-a - 27 august; etapa a 3- 

a - 3 septembrie; etapa a 4-a - 10 septembrie; etapa a 5-a - 
17 septembrie; etapa a 6-a - 24 septembrie; etapa a 7-a 
octombrie; etapa a 8-a - 8 octombrie; etapa a 9-a - 15 oc
tombrie; etapa a 10-a - 22 octombrie; etapa a 11-a - 29 oc
tombrie; etapa a 12-a - 5 noiembrie; etapa a 13-a - 12 
noiembrie; etapa a 14-a - 19 noiembrie; etapa a 15-a - 26 
noiembrie

Returul (în 2011)
Etapa a 16-a - 4 martie; etapa a 17-a - 11 martie; etapa 

a 18-a - 18 martie; etapa a 19-a - 25 martie; etapa a 20-a - 1 
aprilie; etapa a 21 -a - 8 aprilie; etapa a 22-a -15 aprilie; etapa 
a 23-a - 22 aprilie; etapa a 24-a - 29 aprilie; etapa a 25-a - 3 
mai; etapa a 26-a - 6 mai; etapa a 27-a - 13 mai; etapa a 28- 
a - 20 mai; etapa a 29-a - 27 mai; etapa a 30-a - 3 iunie

CUPA ROMÂNIEI

Faza I - 17 iulie 2010; Faza a Il-a - 31 iulie 2010; Faza 
a IlI-a -11 august 2010; Faza a IV-a - 25 august 2010; Fa 
a V-a - 8 septembrie 2010; 16-imile de finală - 22 septembrie, 
Optimile de finală - 27 octombrie 2010; Sferturile de finală 
- 10 noiembrie 2010; Semifinalele - 23 martie 2011 (turul) 
și 20 aprilie 2011 (returul); Finala - 25 mai 2011

SUPERCUPA ROMÂNIEI

Dacă două echipe diferite vor câștiga campionatul Ligii 
I și, respectiv, Cupa României-Timișoreana, jocul contând 
pentru Supercupa României, ediția 2010, se va disputa pe 17 
sau 18 iulie a.c. o

Ultima modificare Joi, 11 Martie
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