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Energie verde la Sarmizegetusa
Patru sute de hectare de teren extravilan aparți

nând comunei Sarmizegetusa vor fi utilizate, în 
scurt timp, pentru a fi realizat un parc de turbine 
eoliene. Resursele obținute astfel vor fi introduse 
în rețeaua națională și distribuită cOnsuiftatorilor. 
Studiul de impact asupra mediului a fost supus dez
baterii publice și aprobat de către toți participanții, 
în cursul zilei de ieri.
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Accidente rutiere mai multe, 
dar morți mai puțini

Acțiunile polițiștilor de la Serviciul Rutier Hune
doara s-au soldat în primele nouă luni ale acestui an 
cu descoperirea a 951 de infracțiuni, dintre care 702 
la regimul circulației și 249 de altă natură. Ca urmare 
au fost reținute 2.381 permise de conducere și au fost 

ase 2.356 certificate de înmatriculare. De aseme
nea, au fost aplicate 66.365 de sancțiuni contraven
ționale în valoare de 7.137.780 lei.

VENIMENT 1
’rimul termen în dosarul
,Muzeul Aurului”
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Lucrări de modernizare 
la școli

Obiectiv la CFR Marmosim
Simeria: Miza pe jocul bun 
și spectaculos

Când Constantie, fiul marelui Constantin, ținea 
sceptrul împărăției grecești, arienii au ridicat prigoana 
asupra celor binecredincioși, având ajutor pe împăra
tul, care era amăgit de același eres al lor. în acea 
vreme Biserica lui Hristos era în mare tulburare și 
necaz, având puțini stâlpi care o întăreau.

Codru-i frate cu PSD-ul

Jaf în paradisul de la 
E E^Măgurile Băiței”

Rezervația naturală de la Băița (sil 
pilot pe „Natura 2000”, monitorizat de 
Uniunea Europeană) a fost vandalizată 
de un lotru care a furat 14 arbori din 
„pădurea dacică de stejar și carpen ”, lă
sând în mijlocul pădurii un luminiș. Pă
durarul s-a prejăcut a fi năuc, susținând 
că arborii nu au fost furați de pe proprie
tatea statului. Întâmplător sau nu, la 
Băița se taie legal și ilegal de flecare 
dată când suntem'în campanie electo
rală. Surse bine informate spun că în co
mună se „cumpără" voturi cu ciocanul 
de marcat al pădurarilor PSD.

Furtul a fost descoperit în data de 19 
octombrie 2009. Cornel Alexandru, cus
todele rezervației, spune că a întâmpinat 
mari dificultăți în momentul în care a 
vrut să înregistreze plângerea penală. 
Polițiștii n-au prea vrut să se pună rău 
cu pădurarul și cu șefii lor prin întocmi
rea unui dosar cu autor necunoscut. 
(Acum când au descoperit jăptașul, mili
țienii plâng de mila hoțului și spun că nu 
ar fi întocmit dosarul penal dacă ar Jî 
știut că „bietul om ” este autorul furtu
lui). Sursele noastre spun că la Băița 
funcționează un soi de propagandă elec
torală pe bază de masă lemnoasă. Pri
marul pesedist al comunei este un fost 
pădurar, iar actualul pădurar este consi
lier local din partea PSD. Oamenii din 
comună vorbesc despre o relație nepotri
vită între ciocanul de marcat cioate și 
ștampila de vot. Relația e mai veche, și a 
dat roade în campaniile electorale ante
rioare: pădurarii marchează lemnul și 
alegătorii dau cu tuș electoral peste tran
dafirii din buletimd de vot.

MONDEN I
Nicole Kidman are o viată 
sexuală ciudată

PAGINA 6 Editorial
de Cătălin Rișcuța

Spațiul mioritic
și cultura română
Ideea că am produs ca națiune o cul
tură minoră nu mai este o noutate. 
Ea a fost enunțată și argumentată 
de-a lungul vremii de numeroși cu
noscători ai fenomenului cultural 
românesc. Trăind în celebrul „spațiu 
mioritic", se pare că națiunea ro-, 
mână nu a putut produce decât o 
cultură mioritică. Alternanța vale - 
deal a blocat perspectiva spre univer

salitate, condamnându- 
ne la o producție cultu
rală aproape exclusiv 
națională.

Demonstrația este 
mai simplă decât ne aștep
tăm, prin enumerarea vârfu

rilor producției noastre culturale. Astfel, în 
domeniul artelor frumoase pictori precum 
Grigorescu sau Luchian nu pot fi compa
rați cu marii impresioniști de la cumpăna 
secolelor XIX și XX. Marele Mihai Emi- 
nescu nu a depășit dimensiunea de poet na
țional și nici Octavian Goga, Nichita 
Stănescu sau Marin Sorescu nu au trecut 
această barieră. Despre marele povestitor 
Ion Creangă sau prozatorii Liviu Rebreanu 
și Mihail Sadoveanu nici nu mai încape 

discuția privind spargerea limitelor națio
nale. Nici Blaga nu a reușit să se ridice la 
înălțimea de filosof „transnațional”. Ci- 
prian Porumbescu a rămas, la rându-i, can
tonat doar în producția muzicală 
autohtonă, iar George Enescu, deși mult 
mai cunoscut, rămâne doar un muzician 
român. Au existat și câteva excepții, cel 
mai cunoscut fiind fără îndoială Constantin 
Brâncuși, nu degeaba revendicat și de fran
cezi. Am mai putea aminti, într-o oarecare 
măsură, pe Mircea Eliade. In cazul celor 
doi din urmă, atingerea dimensiunii uni
versale ar putea fi legată de faptul că deși 
s-au născut în „spațiu] mioritic” l-au privit 
mai mult din afară. Eugen Ionesco (născut 
Ionescu...) spunea, când încă mai era în 
România, „dacă mă nășteam în Franța 
eram genial...”.
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2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei
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► PROGNOZA METEO

Salată cu surimi
și ciuperci

Ingrediente:
500 g ciuperci proaspete, 300- 

400 g surimi (came de crab sub 
formă de batoane), 250 ml smân
tână^ linguri muștar iute, 2 căței 
de usturoi zdrobiți.

Mod de preparare:
Ciupercile se mărunțesc, se 

fierb în apă cu puțină sare, apoi se 
pun într-un bol.

Surimi se fierb câteva minute 
și se pun în același bol cu ciuper
cile.

Separat, se amestecă usturoiul, 
muștarul și smântână până capătă 
consistența unui sos, care se 
adaugă peste surimi și ciupercile 
din bol și se amestecă.

Timp de preparare: 30 min.
Porții: 6

ZIUA
MIN MAX

Deva: 9 11

Petroșani: 8 11

Hunedoara: 9 11

Hațeg: 9 11

Brad: 9 11

Orăștie: 9 11

NOAPTEA
• MIN MAX

Deva: 7 9

Petroșani: 4 7

Hunedoara: 7 9

Hațeg: 6 8

Brad: 7 9

Orăștie: 7 9
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► HOROSCOP
Ai o mulțime de lucruri de făcut acasă. Va trebui să strângi din 

dinți și să-ți faci curaj, pentru că munca e destulă. Dacă ai avut 
conflicte cu cineva, astăzi apare șansa unei reconcilieri. In plan fi
nanciar, este nevoie de mai multă prudență în ceea ce privește par- 
teneriatele.

Campanie de colectare 
a deșeurilor 

de echipamente 
electrice și electronice

Dacă te gândești să-ți lărgești orizontul profesional sau să începi 
o activitate într-un nou domeniu, acum este un moment bun pentru 
așa ceva. Apar oportunități de dezvoltare în viața profesională. 
Chiar și alături de prieteni poți pune pe picioare un proiect perso
nal, care să reprezinte ceva constructiv pentru toată lumea.

Lumea te solicită din toate părțile, în special prietenii, care îți 
cer sprijinul. Nici măcar dacă vrei nu ai șanse să rămâi de unul 
singur, câteva clipe. Sub aspect amoros, ești cumva împărțit între 
două nevoi opuse. Pe de o parte vrei să acționezi impulsiv, pe de 
altă parte, simți nevoia de stabilitate, incearcă să aduci un strop de 
noutate în cuplu.

Ai vrea să spui tot ce simți și ce gândești superiorilor care te ne
mulțumesc. Insă un gest pripit poate să-ți complice situația la lo 
de muncă. In plan personal, ești gata să faci acele mici concesii 
care aduc liniștea în viața de cuplu. Dacă ești singur, nu este indi
cat să te atașezi de o persoană care nu este disponibilă.

Primăria municipiului 
Deva în colaborare cu SC Salu
britate 3A, organizează în data 
de 7 noiembrie 2009, între 
orele 08 și 16, o campanie de 
colectare a deșeurilor de echi
pamente electrice și electronice 
de la gospodăriile particulare.

Pentru buna desfășurare a aces
tei campanii, locuitorii municipiu
lui Deva care dețin deșeuri de 
echipamente electrice și electro
nice sunt rugați să sune până vi
neri, 6 noiembrie, ora 13.00, la 
Primăria Deva, telefon 0254/ 
213435, 0254/ 218325, 0254/ 
218579 int.138 sau int.136, iar în 
data de 7 noiembrie, până la ora 
10.00, la telefon 0254/211550.

Cetățenii care au sunat și s-au 
înscris pe liste, sunt rugați să 
scoată în stradă sâmbătă, 7 noiem
brie, echipamentele electrice și 
electronice vechi, iar acestea vor fi 
preluate de către firma de salubri
tate de la adresa indicată.

Pentru colectarea deșeurilor 
de echipamente electrice și electro
nice nu se percep taxe.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 - DJ 705 Geoagiu-Gel- 
mar
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► DN 7 Deva - Sântuhalm
► Lupeni pe DN 66A

Nu toate laudele pe care le primești sunt aprecieri sincere. Vin 
mai degrabă de la persoane care vor să-ți intre în grații prin orice ‘ 
chip. Atmosfera tensionată de acasă poate fi risipită dacă ești mai 
tolerant și dacă renunți la momentele tale de încăpățânare. Micile 
probleme din viața de cuplu se topesc și te bucuri iar de liniște in 
relația amoroasă.

Poți să te înțelegi foarte bine cu familia numai dacă acorzi celor 
dragi libertatea de care au nevoie. Nu încerca să te impui cu orice 
preț, altfel reacțiile vor fi unele neplăcute. Dacă în ultima vreme ai 
fost mai pasiv din punct de vedere profesional, acum ești hotărât 
să-ți duci la bun sfârșit planurile.

Fă tot posibilul pentru a-ți proteja contul bancar. Se poate să fie 
în jurul tău câțiva profitori și nu este cazul să te lași păcălit, mai 
ales că dispui de toate mijloacele pentru a-ți asigura bunurile. 
Acasă te bucuri de înțelegere din partea partenerului de viață. Iți 
face mult bine tandrețea și afecțiunea acestuia.

Iți este greu să menții un echilibru intre responsabilitățile fami
liale și sarcinile profesionale. Insă merită efortul, mai ales că acum 
te afli pe o poziție mai avantajoasă în plan profesional și câștigi 
mai mulți bani. Este o zi bună și în plan amoros, pentru că mergi la 
o întâlnire deosebit de plăcută sau îți petreci timpul în compania 
partenerului, dacă ai deja o relație.

► Bancurile zilei
© © ©

Se întâlnesc doi scoțieni:
- Vai, ce ceas frumos ai! Cred că 

te-a costat mult.
- Nici vorbă! Mi l-a vândut tatăl 

meu pe patul de moarte cu 4 pence.
© © ©

De două zile și două nopți, 
McConall stă de veghe la căpătâiul 
soției. în zori, biata femeie își dă

duhul. Trist, McConall se duce la 
bucătărie și-i spune bătrânei servi
toare:

- Pentru micul dejun să prăjești 
doar o felie de pâine, nu două ca de 
obicei.

© © ©

Un scoțian bea o bere într-un 
bar. După un timp, dorește să 
meargă la toaletă. Fiind mai multă 
lume în bar, lasă un bilețel pe bere:

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Apar șanse de dezvoltare în plan profesional. Se poate ca activi
tatea ta să ia o nouă direcție, în funcție de aptitudinile și nevoile 
tale. în plan financiar, situația este promițătoare. Câștigurile vin 
parțial din investițiile  făcute. Și în plan amoros au loc evenimente

Chiar dacă nu ți-ai mai manifestat afecțiunea față de cei dragi în 
ultima vreme, astăzi ești mult mai deschis și mai cald cu familia. 
Reacțiile sunt cât se poate de bune. In cuplu, nu încerca să^ți iriți 
partenerul făcăndu-l gelos, pentru că agiți apele inutil. Dacă ești 
singur, te gândești foarte serios la întemeierea unei famili.

importante și de bun augur.

Au loc o mulțime de schimbări în viața ta, apar tot felul de opor
tunități și îți faci noi contacte. Timpul liber îți cam lipsește, astfel 
încât nu mai reușești să te vezi prea mult cu cei dragi. In plan pro
fesional este important să ții cont și de părerea celor din jur și st 
nu încerci să te impui cu orice preț. Problemele amoroase se risi
pesc și ai parte în sfârșit de clipe frumoase.

Te înțelegi bine cu familia. Se poate ca un membru al familiei să 
se mute în altă parte. In plan personal, este nerecomandat să dai 
bani cu împrumut, chiar dacă este vorba despre un prieten. Profită 
de oportunitățile ivite în viața amoroasă și nu strica momentele 
frumoase din simple capricii de moment.

"Am scuipat în ea". Revenind, gă
sește alt bilețel: "Și noi".

© © ©

Pescarul e roșu de furie. De șase 
ceasuri stă pe malul bălții și nu a 
prins nici un peștișor. Lângă el se 
oprește o femeie care ține de mână 
un băiețel de cinci anișori.

- Nene, vreau și eu să văd cum 
prinzi un pește mare!

- Nu, domnule, intervine mama,

să nu-i prindeți nici un pește până 
nu spune " vă rog frumos!"

© © ©'

între pescari:
- Vasile, cum trage știuca la un

diță?
- De unde vrei să știu eu? Crezi 

că am văzut-o vreodată?
© © ©
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Timp de zece zile, polițiștii de la Băița au folosit întreg arsenalul de trucuri și șmeche- 
& rii ca să amâne investigarea furtului. Anchetă 3
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Codru-i frate cu PSD-ul

Jaf în paradisul de la „Măgurile Băiței”
Rezervația naturală de la Băița 
(sil pilot pe „Natura 2000”, 
monitorizat de Uniunea Euro
peană) a fost vandalizată de un 
lotru care a furat 14 arbori din 
„pădurea dacică de stejar și 
carpen ”, lăsând în mijlocul pă
durii un luminiș. Pădurarul s- 
a prefăcut a fi năuc, susținând 
că arborii nu au fost furați de 
pe proprietatea statului. întâm
plător sau nu, la Băița se taie 
Qegal și ilegal de fiecare dată 
când suntem în campanie elec
torală. Surse bine informate 
spun că în comună se „cum
pără” voturi cu ciocanul de 
marcat al pădurarilor PSD.

Cioatele din Băița 
se văd la Bruxelles

de vertebrate și nevertebrate, 5 specii 
de plante, 13 specii de păsări (Directiva 
Păsări 79/409/CEE) și un culoar de mi- 
grație pentru Lebăda de iarnă (cygnus 
cygnus). Situl a fost validat pentru ur
mătoarele habitate: Fânațe montane; 
Versanți stâncoși cu vegetație chasmo- 
fitică pe roci calcaroase (habitat priori
tar); Păduri de Tilio - Acerion pe 
versanți abrupți, grohotișuri și ravene; 
Păduri dacice de stejar și carpen (Da
cian oak & homlean forests)”, spune 
Cornel Alexandru, custodele rezerva
ției.

Furtul a fost descoperit în data 
ae 19 octombrie 2009. Cornel Alexan
dru, custodele rezervației, spune că a 
întâmpinat mari dificultăți în momentul 
în care a vrut să înregistreze plângerea 
penală. Polițiștii n-au prea vrut să se 
pună rău cu pădurarul și cu șefii lor prin 
întocmirea unui dosar cu autor necu
noscut. (Acum când au descoperit făp
tașul, milițienii plâng de mila hoțului și 
spun că nu ar fi întocmit dosarul penal 
dacă ar fi știut că „bietul om” este au
torul furtului.)

Furtul din rezervație produce pe 
lângă prejudiciul material și un deficit 
de imagine României pentru că situl 
„Măgurile Băiței” este proeiect pilot în 
atenția și sub supravegherea Comunită
ții Europene. „Situl Natura 2000 “MĂ
GURILE BĂIȚEI” a luat ființă în anul 
2005 și a fost validat în anul 2006, pen
tru Directiva Habitate 92/43/CEE, 
având codul ROSciOllO, în suprafață' 
de 257 ha și include în totalitate Rezer
vația Naturală “Calcarele din Dealul 
Măgura". Pe suprafața rezervației întâl
nim 10 tipuri de habitate, din care 3 ti
puri sunt habitate prioritare pe directiva 
europeană 
enunțată m^i 
sus. Pe supra
fața habitatelor 
avem 22 specii

Anchetatorii au vrut 
s-o dea cotită

Hoțul nici măcar nu s-a străduit 
să fure cu dibăcie. El a tăiat „la ras”, 
dintr-un singur loc, lăsând în mijlocul 
pădurii un luminiș. Hoțul a „ras” 10 ste
jari, 3 fagi și un carpen. „Profesioniștii” 
spun că cel ce fură în halul ăsta o co
mite de obicei într-a pădure privată și 
cu „dezlegare” de la pădurar. Acest 
amănunt poate explica reacția pădura
rului care a susținut împotriva eviden
țelor că furtul nu a avut loc în aria 
protejată proprietate de stat. Comisarii

Primul termen în dosarul
„Muzeul Aurului”

cendiat panoul de la intrarea în rezerva
ție...

Gărzii de Mediu, custodele rezervației 
și un șef de district de la Ocolul Silvic 
Simeria au stabilit, pe teren, că arborii 
au fost sustrași din interiorul zonei mar
cate convențional (cu un pătrat roșu în
cadrat de un pătrat alb) ca fiind 
rezervație naturală. Timp de zece zile, 
polițiștii de la Băița au folosit întreg ar
senalul de trucuri și șmecherii ca să 
amâne investigarea furtului. Când au 
băgat de seamă că „mătrășirea” cazului 
nu e posibilă, au întocmit un dosar 
penal și au prins hoțul. Pentru asta au 
avut nevoie de trei zile. Polițiștii miloși 
spun, acum, că le este milă de sărmanul 
hoț. Ca o ironie a sorții s-a întîmplat ca, 
pe parcursul anchetei „fulger”, să fie in-

Cioate electorale

•^Sfântul Zilei

Ieri a avut loc primul termen al procesului intentat de 
către Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului 
MINVEST Deva (CNCAF) firmei lichidatoare IT Manage
ment Advisors Timișoara privind litigiul asupra proprietății 
clădirii Muzeului Aurului din Brad.

La acest termen filiala din Deva a societății lichida
toare nu s-a prezentat și nu a depus niciun document la dosar. 
Absența celor de la filiala deveană a firmei timișorene era 
de așteptat, de vreme ce această filială și-a încetat activitatea, 
fiind radiată de la Registrul Comerțului în data de 28 iulie 
a.c. „S-a fixat un nou termen pentru data de 21 ianuarie 
2010, pentru a fi chemată în instanță firma de la Timișoara, 
așa cum cere legea. Până acum nu au anexat niciun docu
ment la dosar pentru că nu au ce să depună. Dacă nici la ur
mătorul termen nu se vor prezenta, atunci instanța se va 
pronunța, iar clădirea va putea fi intabulată pe noi”, declară 
Daniel Andronache, directorul MINVEST Deva.

Atitudinea binevoitoare a poli
țiștilor și a pădurarului față de hoț lasă 
loc la interpretări și comentarii de la 
care noi ne abținem cel puțin pentru o 
vreme, până când se va pronunța comi
sia de disciplină a Direcției Silvice Hu
nedoara. Câteva considerații trebuie 
totuși făcute. Sursele noastre spun că la 
Băița funcționează un soi de propa
gandă electorală pe bază de masă lem
noasă. Primarul pesedist al comunei 
este un fost pădurar, iar actualul pădu
rar este consilier local din partea PSD. 
Oamenii din comună vorbesc despre o 
relație nepotrivită între ciocanul de 
marcat cioate și ștampila de vot. Relația 
e mai veche și a dat roade în campaniile 
electorale anterioare: pădurarii mar
chează lemnul și alegătorii dau cu tuș 
electoral peste trandafirii din buletinul 
de vot.

Marcel Bot

Schimbare de program
Meciurile din campionat de pe teren propriu ale 

echipei CFR Marmosim Simeria 
se vor desfășură 

sâmbăta, de la ora 14, în luna noiembrie, 
și de la ora 13, în luna decembrie.

Sfântul Pavel mărturisitorul
Când Constantie, fiul marelui Constantin, ținea sceptrul împărăției grecești, arienii au ridicat 

prigoana asupra celor binecredincioși, având ajutor pe împăratul, care era amăgit de același eres al 
lor. în acea vreme Biserica lui Hristos era în mare tulburare și necaz, având puțini stâlpi care o întă
reau. Căci Sfântul Atanasie al Alexandriei, apărătorul cel mai mare al Ortodoxiei, era izgonit din 
scaunul, său, iar Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, își schimbase viața aceasta vre
melnică pe cea veșnică. Marele mărturisitor Pavel era din Tesalonic fiind notar și scriitor al Sfântului 
Alexandru, patriarhul Constantinopolului, și diacon al aceleiași biserici. Pe acesta ortodocșii creștini, 
după moartea lui Alexandru, l-au pus patriarh al Constantinopolului. împăratul Constantie fiind arian, 
când s-a întors de la Antiohia, l-a scos din scaun și a pus în locul lui pe Eusebiu al Nicomidiei. Dar 
Eusebiu fiind eretic, a început a tulbura Biserica cu învățăturile sale cele nedrepte și a o întuneca cu 
eresul. Fericitul Pavel, după detronarea sa, s-a dus la Roma, căci atunci Biserica Romei era în buna 
credință și papa ținea credința cea dreaptă, a aflat acolo pe marele Atanasie și pe alți episcopi, care 
erau izgoniți și a rămas împreună cu dânșii. Deci cu cărțile împăratului Constans și a lui luliu Papa, 
au mers fiecare la Biserica sa și au trimis celor ce-i scoseseră pe dânșii, scrisorile pe care le aduseseră 
și-au luat amândoi scaunele, dar după sfaturile arienilor au fost scoși din nou de Constantie.

Atunci a scris Constans fratelui său Constantie că de nu vor fi repuși în scaun, va veni cu pu- ■ 
tere asupra lui. O scrisoare ca aceea primind de la fratele său, împăratul Constantie, care era în An-

Cătălin Rișcuta

tiohia, s-a temut de mânia fratelui. Deci 
și-a luat dumnezeiescul Pavel scaunul 
puțin timp, căci fiind ucis bunul și bine- 
credinciosul împărat al Romei, Con
stans, îndată arienii și-au înălțat capul și 
au ridicat prigoana asupra celor binecre- 
dincioși. Iar fericitul Pavel a fost trimis 
la închisoare în cetatea Cucusa din Ar
menia și închis într-o biserică, unde slu
jind odată dumnezeiasca Liturghie, au 
năvălit arienii asupra lui și l-au sugrumat 
cu omoforul lui și așa și-a dat sufletul în 
mâinile Domnului. Și a ținut mult eresul 
până la împărăția lui Teodosie, când 
acesta, adunând sobor de Sfinți Părinți la 
Constantinopol, a nimicit eresul, a ridicat 
buna credință și a adus cu mare cinste 
moaștele Sfântului și fericitului mărturi
sitor al lui Hristos, Pavel, din Cucusa Ar
meniei, în Constantinopol.
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Hunedoara ocupă locul întâi pe țară la infracțiunile soluționate,
& ocupând locul doi ca număr de persoane cercetate, depășind media pe țară.

Polițiștii hunedoreni și-au făcut bilanțul
Doinita 
l-a tras în
piept pe Ilie

în cursul zilei de 
04.11.2009, Ilie T., de 62 de ani, 
din Petrila, s-a prezentat la sediul 
Poliției din oraș pentru a reclama 
faptul că, în urmă cu un an, a fost 
rugat de o cunoștință, Doinița D., 
de 40 ani, să o împrumute cu 
bani. Ca urmare, bărbatul a con
tractat împrumuturi de la mai 
multe bănci, în valoare totală de 
21.300 lei, sumă ce a împrumu
tat-o femeii, înțelegerea dintre 
cei doi fiind ca "aceasta să plă
tească ratele lunare la bănci.

După o vreme însă Doi
nița D. nu a mai achitat banii la 
bănci, astfel că bărbatul a primit 
somații pentru neplata ratelor. 
Drept urmare, acesta s-a adresat 
organelor de poliție, care au în
tocmit dosar penal sub aspectul 
comiterii infracțiunii de înșelă
ciune și desfășoară cercetări pen
tru stabilirea împrejurărilor în 
care s-a comis fapta.

în primele nouă luni ale anu
lui 2009 polițiștii hunedoreni 
au fost în misiuni care au asi
gurat un climat corespunzător 
de ordine și siguranță publică, 
în perioada sezonului de 
iarnă, mai ales în zonele turis
tice, subunitățile Inspectoratu
lui de Poliție (IPJ) Hunedoara 
au luat măsuri sporite pentru a 
preveni și menține ordinea pu
blică. Pentru combaterea cri
minalității, echipa 
managerială a IPJ Hunedoara 
a coordonat și a redistribuit 
efectivele către principalele 
segmente de criminalitate.

volum considerabil de muncă a fost 
depus pentru eliberarea certificatelor de 
cazier la cele cinci ghișee deschise la 
reședința inspectoratului și la Poliția 
municipală din localitățile Hunedoara, 
Petroșani, Hațeg și Vulcan. Un rol prio
ritar l-a avut și protecția reală a oame
nilor și a bunurilor. In acest scop au fost 
efectuate razii și controale, în urma că
rora s-au aplicat amenzi.

Prevenirea 
criminalității

S-a dus
cu preșul

în data de 04.11.2009, la 
Postul de Poliție Certeju de Sus 
s-a prezentat o femeie din co
muna Certeju de Sus, pentru a 
depune o plângere penală pentru 
comiterea infracțiunii de furt, îm
potriva unui vecin în vârstă de 54 
ani, pensionar, care în cursul lunii 
august 2009 i-ar fi sustras de pe 
o bară situată din spatele blocului 
unde locuiește, un covor în va
loare de 200 lei, pe care ulterior 
l-ar fi valorificat. în baza plânge
rii, polițiștii au întocmit dosar 
penal sub aspectul comiterii in- 

y^fracțiunii de furt calificat.

Măsuri 
pentru prevenirea 
furturilor de mașini

La nivelul județului Hunedoara 
s-au desfășurat trei programe prioritare 
și la nivel național: programul de pre
venire a accidentelor rutiere, de preve
nire și combatere a delicvenței juvenile 
și victimizării minorilor, dar și progra
mul de prevenire a infracționalității în 
mediul rural. O prioritate locală pentru 
polițiști a fost prevenirea furturilor de 
m_;ini, dar și a obiectelor din autotu
risme, fenomen care a luat amploare cu 
precădere în orașele județului. Un

Locuitorii Văii Jiului nu mai 
sunt nevoiți să se deplaseze la Deva 
pentru obținerea certificatului de cazier 
judiciar. Conducerea Poliției hunedo- 
rene a decis deschiderea unui nou ghi
șeu de eliberare a certificatelor de 
cazier judiciar în sistem informatizat, în 
cadrul Poliției Vulcan.

Acesta este al patrulea ghișeu

deschis în mai puțin de un 
an, după cele deschise la 
sediul Poliției din munici
piile Petroșani, Hunedoara 
și Hațeg.
La Clubul Copiilor Hune
doara la începutul lunii 
iunie, a avut loc faza pe 
județ a Concursului națio
nal de educație rutieră, la 
care au participat șapte 
echipaje formate din elevi 
de la școli din localitățile 
Deva, Petroșani, Brad, 
Călan și Simeria. Elevii 
participanți și-au demons
trat cunoștințele și abilitățile dobândite 
pe parcursul anului școlar, în trei probe 
teoretice și de îndemânare. Tot în luna 
iunie în municipiul Petroșani, au fost 
inaugurate panouri stradale preventive 
amplasate în localitate cu mesaje care 
au ca scop prevenirii accidentelor de

A crescut 
criminalitatea

circulație și a delincventei juvenile. La 
sfârșitul lunii septembrie, echipa In
spectoratului de Poliție Județean Hune
doara a desfășurat o serie de acțiuni 
cuprinse în calendarul activităților din 
cadrul Campaniei Naționale „Săptă
mâna prevenirii criminalității”, campa
nie care s-a aflat la cea de a patra ediție.

în primele nouă luni ale acestui 
an, față de aceeași perioadă a anului tre
cut nu au fost creșteri semnificative ale 
infracțiunilor. De asemenea, au scăzut 
față de aceeași perioadă a anului trecut, 
infracțiunile economico-financiare, nu
mărul persoanelor cercetate fiind mai 
mic. Au crescut substanțial însă, infra 
ți uni le judiciare. Dosarele penale eoni 
plexe au crescut ca număr, față de 
perioada similară a anului trecut.

La nivelul IPJ Hunedoara, volu
mul criminalității în județul Hunedoara, 
calculat la 100.000 locuitori, a crescut 
față de anul trecut, ocupând locul 12 la 
nivel național. Hunedoara ocupă locul 
întâi pe țară la infracțiunile soluționate, 
v.jpând locul doi ca număr de per
soane cercetate, depășind media pe 
țară. în perioada următoare, în limita 
competențelor conferite de lege, IPJ 
Hunedoara va asigura condițiile optime 
necesare desfășurării campaniei electo
rale și a alegerilor pentru Președinție și 
a Referendumului.

Maria Floresc

Accidente rutiere mai multe,
dar morți mai puțini
Acțiunile polițiștilor de la Serviciul Rutier Hu
nedoara s-au soldat în primele nouă luni ale 
acestui an cu descoperirea a 951 de infracțiuni, 
dintre care 702 la regimul circulației și 249 de 
altă natură.'Ca urmare au fost reținute 2.381 
permise de conducere și au fost retrase 2.356 
certificate de înmatriculare. De asemenea, au

fost aplicate 66.365 de sancțiuni contravențio
nale în valoare de 7.137.780 lei.

în primele nouă luni au avut loc 249 de accidente 
grave, cu 20 mai multe decât în aceeași perioadă a anului tre
cut, pierzându-și viața 49 de persoane, iar 252 de persoane 
fiind grav rănite.

Deși în aceeași perioadă a anului trecut au avut loc cu 
20 de evenimente rutiere grave mai puțin, numărul victimelor 
a fost cu 13 mai mic decât în anul precedent.

în schimb numărul persoanelor rănite grav a fost cu 
32 mai mare. Aceleași raporturi s-au păstrat și în ceea ce pri
vește statistica accidentelor contabilizate pentru mediul 
urban și cel rural: mai multe accidente cu mai mulți răniți, 
dat mai puțini decedați.

Localitățile pe raza cărora s-au înregistrat cele mai 
multe evenimente rutiere sunt Sântuhalm (6), Crișcior și Pui 
(5), Aurel Vlaicu și Mintia (4).

Principalele cauze care au condus la accidente rutiere 
sunt viteza peste limita legală și nerespectarea regulilor de 
circulație de către pietoni.



La nivelul fiecărei școli au fost instituite comitete de gripă, formate din
cinci membri - un cadru medical și patru profesori - însărcinați cu trierea 
elevilor care prezintă simptomele gripei cauzate de virusul AH1N1.
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Elevi suspectați de infecție cu gripă nouă

Mai mult de 80 de elevi din 
școlile municipiului Deva sunt 
suspectați de infecție cu viru
s''l AH1N1. In cursul acestei 
.. ptămâni au loc controale în 
rândul elevilor din școlile de- 
vene, pentru a depista simpto
mele specifice gripei noi 
Copiii care prezintă febră, ri- 
noree, tuse sau au o stare de 
sănătate alterată sunt trimiși la 

cabinele medicilor de familie 
pentru consultație.
In cadrul ședinței de Consiliu 
local care a avut loc ieri la Pri
măria Deva au fost discutate 
măsurile luate pentru limitarea 
extinderii virusului AH1NI.

în acest sens, a fost distribuit 
un plan de măsuri în toate unitățile 
școlare de pe raza municipiului, iar 
cabinetele medicale școlare au pre

luat de la spitale medicamentația 
necesară în astfel de cazuri. A fost 
inițiată în școli și o acțiune de dis
tribuire de materiale pentru preve
nirea extinderii virusului, săpun 
lichid, prosoape de unică folosință, 
măști medicale de protecție. La ni
velul fiecărei școli au fost instituite 
comitete de gripă, formate din cinci 
membri - un cadru medical și patru 
profesori - însărcinați cu trierea ele
vilor care prezintă simptomele gri
pei cauzate de virusul AH IN 1.

în dispensare au fost amena
jate saloane de izolare a pacienților 
care prezintă astfel de simptome.

Vin dozele de vaccin

„Am fost instruiți de către 
Direcțile Sanitare despre măsurile 
care trebuiesc luate pe plan mondial 
și la nivelul fiecărei școli. Astfel în 
unitățile de învățământ au fost insti
tuite comitete de gripă care au dato
ria să facă triaje zilnice a elevilor și 
au obligația să nu primească în 
clasă copiii care prezintă anumită 
simptomologie. în dispensare se lu
crează doar cu mască de protecție, 
iar pacienții suspccți de gripă sunt 
izolați în saloane amenajate special, 
în internatele liceelor se efectuează

triaje în fiecare dimineață și există 
o colaborare foarte intensă între pe
dagogi și asistenții medicali. Am 
fost anunțați că la sfârșitul lunii 
vom primi dozele de vaccin nece
sare”, a declarat Goia Adriana, 
medic primar.

Primăria municipiului Deva 
a alocat suma de 100.000 lei din 
fondul de rezervă pentru această si
tuație de urgență sanitară.

Irina Năstase

Energie verde la Sarmizegetusa Lucrări de modernizare
Patru sute de hectare de teren 
extravilan aparținând comunei 
*' 'rmizegetusa vor fi utilizate 
i.< scurt timp, pentru a fi reali
zat un parc de turbine eoliene.

„Investiția va fi realizată de 
un grup de investitori belgieni, care 
dețin parcuri de acest gen și în alte 
zone ale Europei. întreaga comuni
tate a fost de acord să concretizăm 
acest proiect care va aduce beneficii 
tuturor. Ne dorim să aducem în Sar
mizegetusa cât mai multi investi-

fi cea care va beneficia în primul 
rând de energia „verde”.

Parcul nu va afecta 
mediul

Resursele obținute astfel vor 
fi introduse în rețeaua națională și 
distribuită consumatorilor. Studiul 
de impact asupra mediului a fost 
suspus dezbaterii publice și aprobat 
de către toți participanții, în cursul 
zilei de ieri. Această procedură a 
fost necesară de-

„Din fericire înființarea parcului nu 
va avea un impact negativ asupra 
florei și faunei terestre. Ar avea im
pact doar asupra păsărilor migra
toare, dar specialiștii care au evaluat 
situația au stabilit că parcul nu se 
află în calea vreunui culoar de mi- 
grație a păsărilor”, a declarat Geor- 
geta Barabaș, directorul 
coordonator al Agenției de Protecție 
a Mediului Hunedoara.

Maria Florescu

la școli
La Școala „An
drei Șaguna ” și la
Colegiul Național 
„Decebal” din

tori. La dezbaterea publică și-au dat 
avizul și reprezentanți? geoparcului 
și cei ai composesoratelor care dețin 
terenurile în zonă. Vom fi primul n •

w l

Deva vor fi execu
tate lucrări de rea
bilitare și 
modernizare.

în urma lansă
rii de către Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor 
Publice și Locuințelor 
a cererii de proiecte
pentru „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, vor fi desfășurate lucrări 
de modernizare și echipare a infrastructurii educaționale la cele două 
unități de învățământ. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
și depunerea proiectului la Agenția pentru Dezvoltare Regională a fost 
votată și aprobată, ieri, în ședința Consiliului Local Deva.

Finanțarea in
vestițiilor se va face 
din fonduri structurale 
în cadrul Programului 
Operațional Regional.

Valoarea cu
mulată a investiților 
depășește suma de 16 
milioane lei. O parte 
din costul proiectului 
va fi suportat din bu
getul consolidat al 
municipiului Deva.

Irina Năstase
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Eurovision își are funii infocuh. Câștigătorul concursului se bucurii de atenție și prestigiu,
iar de-a lungul timpului, printre aceștia s-au numărat și nume care au făcut legendă
in muzică - ca ibha si Celine Dion.

Marina Almășan e coordonator de proiect Eurovision
Marina Almășan a fost desemnată coordonator 
de proiect pentru selecția Eurovision 2010, care 
va fi organizată anul viitor de TVR. 
Printre coordonatorii selecțiilor naționale Eu
rovision de anii trecuți se numără Dan Manoliu 
și Ioan Duma. Anul viitor, concursul Eurovi
sion va avea loc în mai, la Oslo, Finlanda.

Concursul Eurovision a devenit faimos, de-a lungul 
anilor, pentru muzica uneori de o calitate îndoielnică, recita
luri bizare și voturi despre care nu o dată s-a spus că se dau 
pe criterii politice. Este uimitor cât de multe țări au acordat 
cele mai mari note vecinilor, ediție de ediție. Cu toate aces
tea, Eurovision își are fanii înfocați. Câștigătorul concursului 
se bucură de atenție și prestigiu, iar de-a lungul timpului, 
printre aceștia s-au numărat și nume care au făcut legendă în 
muzică - ca Abba și Celine Dion.

La concurs participă țările membre ale European 
Broadcasting Union (EBfT), o organizație înființată în 1950 
de 23 de reprezentanți ai televiziunilor europene, într-o con
ferință care a avut loc la Devon. în prezent, însă, în EBU sunt 

acceptate și țări non-europene, astfel explicându-se partici
parea unor țări ca Maroc sau Israel.

Eurovision - unul dintre cele 
mai longevive programe

EBU a venit cu ideea concursului Eurovision în 1955. 
Era un proiect extrem de ambițios pentru acele timpuri - te
leviziunea prin satelit nu fusese încă inventată, iar Europa nu 
mai avusese niciun astfel de eveniment care să-i reunească 
țările. Cu toate acestea, a fost un succes, prima ediție având 
loc în Elveția, în 1956.

Doar șapte țări au participat în primul an - Belgia, 
Franța, Germania, Italia, Olanda, Elveția și Luxemburg. însă 
concursul a fost urmărit de patru milioane de telespectatori 
din cele șapte țări - o cifră record pentru acea vreme. Con
cursul este unul dintre cele mai longevive și mai urmărite 
programe de televiziune din lume. De-a lungul timpului, con
cursul a suferit numeroase schimbări. Pe măsură ce tot mai 
multe țări doreau să ia parte la competiție, a fost necesară 
stabilirea unui sistem de selecție. Mai multe variante au fost 
testate până s-a ajuns la o formă stabilă.

Nicole Kidman are o viată sexuală ciudată
9

Medicament împotriva leucemiei

Actrița australiană Nicole Kid
man a făcut dezvăluiri senzaționale 
privind viața sa sexuală: romantism, 
obsesii sau fetișuri sexuale care de 
care mai ciudate.

Cunoscută la Hollywood drept 
o persoană extrem de discretă, în spe
cial în timpul mariajului cu Tom 
Cruise, Nicole Kidman a vorbit des
chis despre preferințele sexuale. într- 
un interviu, actrița a mărturisit că îi 
place să experimenteze ceva nou în 
relația de cuplu și că are o grămadă de 
fetișuri, care de care mai ciudate.

De la Tom Cruise 
la Keith Urban

"Am trecut de la obsesii la 
sentimente firești pentru un om căsă

Yann Tiersen a concertat la București
Cântărețul francez Yann 
Tiersen - celebru mai ales 
pentru coloanele sonore ale 
filmelor "Amelie" și "Good 
Bye, Lenin ", pe care le-a 
compus - a concertat, mier
curi seară, la Sala Palatului 
din Capitală, în fața unui pu
blic de circa 3.000 de specta
tori

Aflat la a doua întâlnire cu pu
blicul din România, artistul i-a lăsat 
pe mulți dintre spectatori să plece de

■

torit. Dacă mariajul anterior era unul 
cuminte, viața alături de Keith Urban

zamăgiți de la concert, căci show-ul 
său nu a cuprins cântecele care i-au 
adus faima, ci mai cu seamă piese cu 
o sonoritate rock de avangardă. De 
altfel, nu puțini au fost cei care au pă
răsit concertul înainte de final, căci 
muzica prezentată de artist nu a fost 
una ușor de digerat pentru publicul 
neavizat.

După cum a declarat într-o 
conferință de presă care a avut loc în
ainte de concert, Tiersen pregătește un 
nou album, care va fi lansat în primă
vara anului viitor, pe care l-a caracte
rizat ca fiind "deconstructivist". 
Acesta va cuprinde doar opt piese, 

mult mai lungi decât de obi
cei, fără pauză între ele, pre
zentate ca un tot unitar.

Concertul din 2003 
a fost gustat 
de public

La București, el a fost 
însoțit de mai .mulți muzi
cieni, cu tobe, chitare, sinte
tizatoare. De asemenea, 
printre aceștia s-a remarcat 
solista Christine Ott, care a 

este periculoasă din cauza lucrurilor 
bizare pe care le fac în dormitor", a 
povestit Kidman, în vârstă de 42 de 
ani.

întrebată despre mariajul cu 
Tom Cruise, actrița australiană a su
bliniat că acest lucru a propulsat-o în 
lumea bună a Hollywood-ului. "Am 
devenit celebră de foarte tânără, dato
rită succesului pe care îl avea Tom. 
Cu toate acestea, agenții mei m-au 
sfătuit să nu mă căsătoresc. Erau si
guri că-mi va distruge cariera".

Deși gurile rele s-au grăbit să 
comenteze motivele despărțirii celor 
doi, Tom Cruise și Nicole Kidman au 
preferat să păstreze tăcerea. "Vreau să 
respect acea relație și nimic nu m-ar 
putea face să vorbesc despre motivele 
care ne-au determinat să divorțăm", a 
subliniat Nicole Kidman.

folosit instrumente qu unde Martenot.
Tiersen a concertat pentru 

prima dată la București în 2003, când 
și-a încheiat concertul solo în aplau
zele publicului impresionat de virtuo
zitatea interpretării - la pian, vioară și 
acordeon - și calitatea compoziției 
"Good Bye, Lenin". De atunci, Tier
sen a compus trei albume și a cântat 
în toată lumea, pe cele mai faimoase 
scene.

A lansat nouă albume de stu
dio și trei înregistrări din concertele 
sale, pe parcursul a 14 ani de activi
tate.

Albumul "Yann Tiersen & 
Shannon Wright" a fost lansat în
2004, iar "Les Retrouvailles", mate
rial discografic de mare succes, pro
dus în colaborare cu renumiți 
interpreți francezi, a fost lansat în
2005. Anul trecut, el a compus co
loana sonoră pentru "Tabarly", docu
mentarul lui Jacques Perrin despre 
"părintele" iahtingului francez. Tier
sen a colaborat cu trupele franceze 
Noir Desir, Red Cardell, Bastard, dar 
și cu britanicii de la The Divine Co
medy, trupa lui Neil Hannon.

Un medicament revoluționar care 
distruge celulele canceroase ale pacienților 
adulți suferind de leucemie limfoidă cronică 
(CLL) și care nu afectează celulele sănă
toase, a fost conceput de cercetătorii brita
nici și italieni. Testele efectuate au 
demonstrat că noul medicament, intitulat 
PBOX-15, poate să distrugă chiar și celulele 
canceroase ale pacienților adulți care au 
șanse infime de supraviețuire cu ajutorul 
tratamentelor actuale. Studiul a fost publicat 
în revista medicală „Cancer Research”.

Rezultatele experimentelor de labo
rator au relevat faptul că acest medicament 
este eficient în distrugerea celulelor maligne 

’ale pacienților suferind de leucemie lim
foidă cronică (CLL), lăsând intacte celulele 
sănătoase din organism. Cercetătorii de la 
Trinity College din Dublin (TCD), în parte- 
neriat cu cei italieni de la Universitatea din 
Sienna, autorii acestui studiu, consideră că 
noul medicament prezintă "un potențial 
semnificativ" și că este primul capabil de 
astfel de performanțe medicale.

Mark Lawler, profesor de medicină 
la TCD, consideră însă că oamenii de știință 
vor mai avea nevoie de o perioadă de circa 
trei-cinci ani înainte ca noul medicament să 
poată fi folosit în tratamentele curente îm
potriva leucemiei. "încă ne aflăm într-o fază 
incipientă. Va trebui să ne continuăm cerce
tările, pentru a vedea dacă nu există efecte 

Informații și comenzi la: 
tel. 0767790044 
brodfilip@yahoo. corn 
sonotex99@yahoo.com

secundare, înainte de a putea impune a 
medicament ca un potențial tratament pen
tru pacienții umani", a explicat profesorul 
irlandez. Studiul indică faptul că noul me
dicament, PBOX-15, este extrem de activ 
față de celulele canceroase și că acționează 
interferând cu structura acestor celule ma
ligne. Medicamentul activează mecanismul 
care induce moartea celulelor canceroase, 
chiar și a acelor celule care au devenit re
zistente la chimioterapie.

Medicamentul a fost 
testat pe oameni
Medicamentul a fost testat pe un 

eșantion alcătuit din 55 de pacienți și parc 
mult mai eficient decât Fluradabine, medi
camentul utilizat în tratamentele actuale 
pentru a distruge celulele canceroase rezis
tente la terapiile tradiționale.

în Marea Britanic, aproxim 
3.700 de pacienți sunt diagnosticați în fie
care an cu CLL, un cancer care afectează 
sângele și măduva coloanei vertebrale. 
Boala avanseaza, de obicei, într-un ritm des
tul de lent, provocând probleme după mai 
multe luni sau chiar ani de la declanșarea ei, 
iar mulți dintre pacienți nu răspund aproape 
deloc la tratamentele actuale. CLL este cea 
mai frecvent întâlnită formă de leucemie în 
rândul adulților, afectând peste un sfert din 
totalul pacienților suferind de leucemie.

mailto:sonotex99@yahoo.com
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Situa ia actuală
♦

• 800 de oameni și-au pierdut slujbele în 
fiecare zi a ultimului an.

• 80% dintre români spun că țara se în
dreaptă într-o direcție greșită

■ 9 din 10 români se tem de sărăcie
■ Șomajul riscă să ajungă la 10% la fina

lul anului (peste 1 milion de șomeri)
• 2,5 milioane de familii nu-și pot plăti la 

timp factura la utilități.
■ 4 milioane de români trăiesc la limita de 

jos a sărăciei.
■ Avem 1 restantier la fiecare 5 clienti

Soluții
Locul de muncă sigur este cel mai bun an

tidot al crizei. Pentru a ieși din criză trebuie să 
investim puținii bani pe care îi avem pentru păs
trarea locurilor de muncă și pentru crearea de noi 
slujbe sigure și bine plătite.

• Atragerea de investiții străine: Mircea 
Geoană a fost ambasador al României în SUA și 
ministru de Externe. în numele statului român, a

stabilit legături cu cei mai influenți conducători 
de state și cu reprezentanții celor mai mari com
panii internaționale.

Ca președinte al României va folosi legă
turile formate în acești ani pentru a aduce în țara 
noastră acele investiții de care economia națio
nală are nevoie. Este vorba despre investiții care 
să creeze locuri de muncă și care să contribuie la

dezvoltarea economiei, dar și a societății româ
nești.

Investitorii au nevoie de câteva lucruri 
esențiale: predictibilitate fiscală, aplicarea trans
parentă a legislației și, în anumite condiții, de 
stimulente care să respecte regulile pieței.

care au luat credite bancare.
• Peste 100.000 de firme și-au suspendat 

activitatea în ultimele 5 luni din cauza impozitu
lui minim.

ÎMPREUNĂ PENTRU 
LOCURI DE MUNCA SIGURE

ÎNVtMCEM

Mircea
Geoanâ
PREȘEDINTE

SILVA^ 

LEMNTEX
nroduce » comer

tâmplărie din lemn triplu stratificai 
uși și ferestre de cea mai buni calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin sau frasin.

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chitnindia, nr.l21D, comuna Hărău, 
tel/fax: 0354/501021/22, e-mail: silva(a)smart.ro

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

86,00 Id/to J

85,00 Id/to 

88,00 lri/to
88,00 lei/to

Pentru comenzi fl informații ne puteți contacta tal telefon: 
02 5 1/234 440 *
0723 154 204

r Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale 
Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată (jj videoproiector 
și Internet de mare viteză 

r Piscină acoperită cu o suprafață
de 50mp. Apa este incălzită 
la 30 de grade. ,

Saună
Pescuit Sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn și șalău.

Telefoane: 0254.264.038 
ți 0254.264.039

Web: www.stcauamuresului.ro. 
E-mail: office^steauamuresului.ro

Pretțiriieji Jimitiii TVA

smart.ro
http://www.stcauamuresului.ro
steauamuresului.ro
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Potrivit proiectului de lege salariul minim în sistemul bugetar va crește la 1.100 de 
& lei, până în 2015. Legea de salarizare unitară în sistemul bugetar este una dintre le

gile pentru care Guvernul Boc și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

Economiile în euro pot deveni mai avantajoase decât cele în lei
Economiile în euro ar deveni 
mai avantajoase decât cele în 
lei în următoarele 12 luni doar 
în cazul în care cursul de 
schimb ar sări de 4,52 lei/euro, 
potrivit unei analize publicate 
joi de Raiffeisen Asset Mana
gement, care evidențiază că 
tensiunile politice scad încre
derea în moneda națională.

"Pe un interval de timp de un an 
(octombrie 2009-octombrie 2010), ar fi 
mai avatajos un plasament în euro dacă 
ne-am aștepta la un curs de peste 4,52 - 
4,55 lei pentru un euro la finalul acestui 
interval, adică o depreciere a leului 
peste diferențialul de dobânzi între cele 
două monede. Pentru orice nivel de 
curs sub 4,52 (lei/euro) peste un an, leul 
ar fi mai avantajos", se arată în analiza 
Raiffeisen Asset Management.

Leul a adus câștig

Analiștii societății de adminis
trare a investițiilor afirmă că în pe
rioada octombrie 2002 - octombrie 
2009. persoanele care au ales econo
miile în lei au avut mai mult de câștigat

decât cele care și-au făcut depozite în 
euro.

Raiffeisen Asset Management 
apreciază că, "pe anumite intervale de 
timp, caracterizate de depreciere 
bruscă, plasamentele în euro sunt mai 
avantajoase, însă modificarea relativ re
dusă a ponderii sumelor în euro în sis
temul bancar de-a lungul timpului ne 
arată că cei mai mulți deponenți în va
lută ar fi câștigat mai mult economisind 
în lei". Analiștii societății de adminis
trare a investițiilor consideră că econo
misirea în valută este percepută mai 
degrabă drept un mijloc de protecție 
împotriva deprecierii monedei națio
nale decât ca o măsură de optimizare a 
randamentelor.

Semne rele pentru 
economia 
românească

Analiștii susțin că mediul eco
nomic din România nu dă semne de îm
bunătățire, iar perspectiva unei scene 
politice incerte și preocupată de agenda 
electorală nu este deloc încurajatoare, 
"în aceste condiții, în ciuda faptului că 
fluxurile valutare sunt echilibrate, defi
citul comerțului exterior fiind mai mult 
decât acoperit de investițiile străine di-

recte, așteptările me
diului economic se în
dreaptă mai degrabă 
spre deprecierea leu
lui. (...) în acest con
text, cel puțin pentru 
câteva trimestre, inte
resul pentru economi
sirea în euro se va 
menține în creștere", 
estimează analiștii Ra
iffeisen.

Interesați 
de valută

Raportul evi
dențiază că, în mod 
tradițional, românii 
sunt interesați de pla
samentele în valută. 
"Din acest punct de 
vedere, România se 
aseamănă mai mult cu 
Albania, Bulgaria sau 
țările din fosta Iugo
slavie, unde de aseme
nea sumele populației 
în valută în sistemul 
bancar depășesc 40%", se mai arată în 
raport, care precizează că ponderi ridi
cate ale plasamentelor în valută există

j

în București (51,2%), Timiș (52,4%), 
Arad (42,3%) și Brașov (42,7%). în 
schimb, ponderi mult mai mici se regă
sesc în Gorj (15,1%), Ialomița (15,9%),

Călărași (16%) și Teleorman (18,8%), 
zone mai puțin dezvoltate economic și 
cu resurse financiare mai modeste.

Județul Hunedoara intră 
pe Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO

Mai mult de jumătate din teritoriul Hunedoarei ar putea fi 
inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ca urmare 
a unei propuneri făcute de Comisia Prezidențială pentru Pa
trimoniul Construit, Siturile Istorice și Naturale, în cadrul 
unui raport din luna septembrie.

Printre zonele care intră în această regiune se numără Țara Za- 
randului, toată Țara Hațegului, monumentele din Hunedoara, Deva și 
de pe Valea Mureșului. Comisia își motivează propunerea prin prezența 
în zonele menționate a unor "monumente istorice excepționale care 
ilustrează o secvență cronologică extinsă".

Potrivit aceleiași argumentații, respectivul peisaj cultural include 
"vechi ținuturi românești din sud-vestul Transilvaniei, peisaje istorice 
cu valori excepționale de patrimoniu cultural și natural, care se desfă
șoară de-a lungul cursului inferior al râului Strei, pe Valea Mureșului 
și până în Munții Apuseni, învecinându-se cu Munții Poiana Ruscă, 
Retezat și Șureanu".

Pe teritoriul județului Hunedoara se găsesc 36 de monumente 
istorice de "categorie A", Complexul Cetăților Dacice din Munții Oră- 
știei fiind deja în patrimoniul UNESCO. In afara acestuia, acolo se află 
aproape 400 de monumente de categorie B.

Legea salarizărihunice, aplicată 
de la 1 ianuarî^tnu

Președintele a promulgat ieri, legea salarizării unitare 
în sistemul bugetar, lege care a fost declarată miercuri con- 
stituțională^Asta înseamnă că va fi aplicată de la 1 ianuarie 
2010, așa cum impune și Fondul Monetar Internațional. To
tuși, legea va fi modificată de o comisie din care vor face 
parte reprezentanți ai ministerelor și sindicatelor. "Voi pro
mulga legile pe care CCR le-a validat. Le voi promulga chiar 
dacă sunt necesare unele îmbunătățiri. Este important să ne 
respectăm angajamentele", a declarat Traian Băsescu.

Raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu va 
fi de 1 la 12, iar coeficientul care va fi luat în calcul la stabi
lirea lefurilor va fi de 705 lei. Astfel, în vârful piramidei se 
află șeful statului care, cu coeficientul maxim 12, va primi 
un salariu de 8.460 de lei. Imediat după el sunt șeful Guver
nului, președinții camerelor Parlamentului, ai Curții Su
preme, Curții Constituționale, Consiliului Superior al 
Magistraturii, cel al Curții de Conturi și procurorul general.

în Justiție, salariile vor varia între 8.178 de lei și 881 
de lei. în Educație, salariul maxim va fi de aproximativ 5.300 
de lei. în Administrația Publică, cel mai bine plătit este pre
fectul, cu o leafă puțin peste 5.200 de lei. în privința siste
mului de Sănătate publică, medicul primar de clinică ’ 
câștiga în jur de 3.700 de lei, iar o soră medicală aproximat. 
850.

Salariu minim va fi 705 lei

La baza piramidei se află muncitorul necalificat, care 
primește coeficientul 1, adică 705 lei. Legea unitară stabi
lește și că sporurile nu pot depăși 30% din salariul de bază. 
Grilele de salarizare vor fi rediscutate în cadrul unei comisii 
din caje vor face parte reprezentanții ministerelor și sindica
liștii. Comisia va fi constituită la 30 de zile de la publicarea 
legii în Monitorul Oficial. "Prin aplicarea legii nu se dimi
nuează venitul angajatului din sistemul public. începând cu 
1 ianuarie 2010, niciun angajat din sistemul public nu va mai 
avea un salariul mai mic de 705 lei", a explicat secretarul de 
stat în Ministerul Muncii, Valentin Mocanu.

Potrivit proiectului de lege salariul minim în sistemul 
bugetar va crește la 1.100 de lei, până în 2015. Legea de sa
larizare unitară în sistemul bugetar este una dintre legile pen
tru care Guvernul Boc și-a asumat răspunderea în fața 
Parlamentului.

Statul nu mai construiește locuințe
Statul nu ar trebui să mai aloce fonduri pentru con

strucția de locuințe, iar Ministerul Dezvoltării lucrează la un 
proiect de act normativ pentru reglementarea unui sistem de 
tip parteneriat public-privat între constructori, primării și 
bănci, a declarat, ieri, Gheorghe Popescu, director în minis
ter. "Nicăieri în lume guvernul nu mai construiește locuințe", 
a afirmat Gheorghe Popescu, fost șef al Agenției Naționale 
pentru Locuințe (ANL).

El a adăugat că finanțarea construcției de locuințe de 
la bugetul de stat nu rezolvă problemele legate de locuire din 
România. Popescu a spus că Ministerul Dezvoltării lucrează 
la un proiect de act normativ care vizează înființarea unor 
"entități" formate din constructori, primării și bănci, sistemul

urmând să funcționeze la nivelul întregii țări și să devină 
funcțional în 2010. El a spus că statul ar urma să subvențio
neze unele dobânzi la credite și să pună la dispoziție terenuri 
pentru realizarea locuințelor.

întrebat dacă implementarea acestui sistem ar putea 
conduce la desființarea ANL sau a unora dintre programele 
derulate de agenție, Popescu a spus că nu are informații și că 
o decizie în acest sens ar putea fi luată "la un nivel mai înalt”.

"S-ar putea ca ANL să intre într-o entitate pe zona Bu- 
cureștiului", a spus Popescu. El a reiterat că în acest an vor 
fi date în folosință peste 6.000 de locuințe, din care 3.400 
construite prin ANL, 1.400 de locuințe sociale și 1.300 de 
unități pentru chiriașii din casele naționalizate.
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►Viktor Iușcenko acuză
<4 Președintele ucrainean, Viktor 

Iușcenko, l-a acuzat miercuri 
pe premierul lulia Timoșenko 
de "neglijență criminală" în le
gătură cu izbucnirea epidemiei 
de gripă în vestul Ucrainei și a 
solicitat deschiderea unei an
chete judiciare. "Am solicitat 
Parchetului General să lanseze 
o anchetă judiciară ", a decla
rat Iușcenko, acuzând anumiți 
"membri ai Guvernului că nu 
s-au dat la o parte de la nimic 
pentru a-și satisface ambițiile 
politice".

Iușcenko i-a reproșat în mod 
expres lui Timoșenko, unul dintre 
favoriții în cursa pentru alegerile 
prezidențiale din ianuarie, organiza
rea la 24 octombrie a unui congres 
electoral al partidului acesteia, în aer 
liber, la Kiev, în prezența a zeci de 
mii de susținători veniți în special 
din regiunile vestice. "Acest lucru a 
crescut în mod brusc riscul propagă

rii infecției”, a estimat președintele.
■ Ucraina este afectată din oc

tombrie de o epidemie de gripă și in
fecții respiratorii, care a debutat în 
vestul țării. Epidemia a atins, deja, 
aproximativ o jumătate de milion de 
ucrainieni și a provocat moartea a 86 
de persoane, dintre care cel puțin 
cinci au murit din cauza virusului A 
H1N1.

în aferă de Timoșenko, preșe
dintele l-a criticat, de asemenea, pe 
liderul opoziției proruse, Viktor Ia- 
nukovici. Ei "știau încă de la înce
putul lui octombrie" că epidemia se 
propaga, dar "au neglijat" aceste in
formații pentru a-și organiza congre
sele electorale, a afirmat șeful 
statului.

"Este o politică iresponsabilă 
și criminală", a lansat Iușcenko, care 
este, de asemenea, candidat în aceste 
alegeri.

O reuniune a partidului său, 
programată pentru duminică la Kiev, 
a fost anulată din cauza epidemiei.

Sarkozy admite că a greșit 
lăsându-și fiul să candideze

Președintele francez a recunoscut că a comis o greșeală lă- 
ându-și fiul, pe Jean Sarkozy, în vârstă de 23 de ani, să candideze 
ientru președinția Instituției publice de amenajare a La Defense 
EPAD), cel mai important cartier de afaceri al Europei.

"începând din momentul în care a existat o polemică" în
1 candidaturii tânărului, șeful statului a recunoscut "că a fost, 

i.a îndoială, o greșeală”, au declarat surse din Președinție. Potri- 
it aceleiași surse, Sarkozy nu s-a opus candidaturii fiului său pen- 
-u că nu era vorba de o funcție remunerată. "Președintele EPAD 
u are salariu, birou, secretară, mașină, șofer", au adăugat oficialii.

în 22 octombrie, Jean Sarkozy a renunțat să mai candideze 
i președinția EPAD, după două săptămâni de polemică intensă, 
tât în rândul majorității de dreapta, cât și al opoziției socialiste.

Președintele Sarkozy a fost acuzat de nepotism de opoziție.

/ r-

700 de milioane de persoane ar emigra 
Iacă ar avea posibilitatea

Aproximativ 700 de milioane de persoane din întreaga 
lume s-ar muta în altă țară dacă ar avea posibilitatea, arată un 
sondaj al Institutului Gallup publicat în Statele Unite.

Locuitorii din Africa subsahariană tind cel mai mult să 
emigreze, conform sondajului realizat în 135 de țări în pe
rioada 2007 - 2009.

în medie, 38 la sută din populația adultă a Africii sub- 
sahariene, adică aproximativ 165 milioane de persoane, ar 
emigra dacă ar avea posibilitatea. Aproape un sfert din cele 
700 de milioane de persoane care ar emigra, adică tot aproxi
mativ 165 de milioane, s-ar muta în Statele Unite. Alte desti
nații preferate sunt Marea Britanie, Canada și Franța. 
Aproximativ 35 de milioane de persoane s-ar stabili în Spania, 
30 de milioane în Arabia Saudită și 25 de milioane în Austra
lia și Germania.

Asiaticii sunt cei mai puțin dornici să emigreze - 10 la 
sută.

Pentru acest sondaj au fost chestionați aproape 260.000 
de persoane de peste 15 ani, iar sondajul are o marjă de eroare 
de cinci procente.

«
ONU evacuează 
angaj ații „neesențiali”

ONU va evacua temporar aproape toți cei aproape 600 de an- . 
gajați "neesențiali", în urma atacului sângeros de săptămâna 
trecută al talibanilor împotriva unei case de oaspeți, a anun
țat ieri un purtător de cuvânt al organizației "Circa 600 de 
angajați de altă origine decât afgani vor fi mutați temporar", 
a declarat Dan McNorton, purtător de cuvânt al ONU la 
Kabul

"Singurele persoane care vor rămâne sunt considerate ca făcând 
parte din personalul esențial", a adăugat acesta.

Aproape toate cele 600 de persoane vizate vor părăsi țara, deși 
o mică parte dintre acestea ar putea fi mutate în Afganistan, a explicat 
McNorton.

La 28 octombrie, trei kamikaze au atacat casa de oaspeți Bek- 
htar, din centrul orașului Kabul. Cinci angajați străini ai ONU și doi 
polițiști afgani au fost uciși. Atacatorii au murit de asemenea în acest 
incident. Talibanii au revendicat atacul, iar autoritățile au acuzat al- 
Qaida că ar fi implicată în atac.
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Viorel Naghi - Vladimiresc
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ANUNȚ PUBLIC
SC PARAPHARM SRL cu sediul în locali

tatea Brad, Str. Dacilor, nr. 9, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Fabrica de 
polivitamine și energizante”, situat în localitatea 
Brad, Str. Dacilor, nr. 9, jud- Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

INFOWWEDIA
Organizăm cursuri 

de calificare - recalificare 
și medierea muncii, 

în următoarele domenii:

- operator 
calculatoare;
- contabilitate infor
matizată;
- inspector resurse 
umane;
- măcelar;
- bucătar;
- ospătar;
- barman;
- lucrător comercial;
- lucrător finisor în

construcții;
- lucrător în drumuri 
și căi ferate;
- mecanic auto;
- management;
- administrator 
imobile;
- age.*>t turism;
- recepționer;
- cameristă;
- formator;
- operator Autocad;

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial,
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile 

și dotările necesare.
Tel. 0745.595.045.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17.50 Iei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.
Vând apartament

2 camere, parter, bloc de 
cărămidă, contorizat în totalitate, 

localitatea Simeria.
Preț 80.000 lei. 

Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, 
euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, airbag, 

radio/cd, servodirecție,
~ 70.000 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil.
Telefon: 0723.893.599

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru 

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

ANUNȚ PUBLIC
SC PRIORITAR IMPEX SRL cu sediul în localitatea Călan, Str. 

Bradului, PT 2, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eli
berarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Fabrica de pâine”, situat 
în localitatea Călan, Str. Bradului, PT 2, jud. Hunedoara.

în cfflaborare cu Camera de Comerț 
Târgu-Jiu, 

organizăm cursuri pentru domeniile: 
- instalatori; - cosmeticiană; - fochiști.

între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil.

Informații la telefon 0753.200.853.

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

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

Informații la tel/fax: 0254.217.310
TALON DE MICA PUBLICITATE

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36 și 39.
Preț între 10 și 30 iei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.*

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 Iei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 

alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate;

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723.071.792; 0733.920.329.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei 
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723.071.792; 0733.920.329.

! (text maxim 50 de cuvinte)

i Nume....................................... Prenume.....................................
j Strada.............................................Nr.......Bl............... Sc..........
! Ap..... Localitatea................................ Județul...........................
! C.I. seria..............nr...................................................................
î Eliberat de..................................................................................
j DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

■ Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
I Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
! și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din
I centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
1 Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea ; 
I lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, ■ 
1 cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- ;
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
■ ii i



Conducerea managerială a clubului CER Marmosim este asigurată de Alina State - președintele secției de fotbal. 
Silviu Medrea -președintele clubului, Vasile Hrițac - vicepreședinte și Danie! Stroia - director sportiv.

Sport
I meri, 6 noiembrie 2009

Obiectiv la CFR Marmosim Simeria:

Miza pe jocul bun și spectaculos
Echipa de fotbal CFR Marmosim 
Simeria a plecat la drum în ac
tualul sezon cu un nou sponsor, o 
nouă conducere tehnică și un lot 
nou de jucători, format practic 
printr-o fuziune între două for
mații în campionat echipa evo
luează în Liga a treia, seria a 
cinceti (fostul C 5). 

clarat antrenorul principal Mirel Bmș.
Obiectivul vizat de conducerea 

tehnică este formarea unei echipe compe
titive, care să joace bine și spectaculos, 
așa încât să determine publicul să vină la 
meciuri, și să termine campionatul un
deva pe locurile 6 - 8. Și spectatorii chiar 
vin să vadă pe CFR Marmosim jucând, 
iar echipa se află în prezent pe locul 6, 
deci cel puțin o parte dintre obiective sunt 
atinse.

mația este neînvinsă în fieful propriu din 
Simeria, unde a obținut trei victorii și trei 
egaluri. Echipa joacă în general în siste
mul 4-4 -2, fie cu două vârfuri “cla
sice” la meciurile de acasă ori cu un vârf 
împins și altul retras în deplasări. Practic 
nu există titulari de drept, deși fotbaliștii 
cu experiență se regăsesc mai mereu în 
primul 11.

“Am plecat în acest sezon practic 
de la zero, cu jucători tineri și neexperi
mentați, care au jucat prin liga a patra, cel 
mult a treia. De la jucătorii cu experiență 
- Vișan, Zaha, Dăscălescu, Păcuraru - mă 
aștept să strângă echipa în jurul lor, asta 
e ceea ce le cer. Puteam să fim acum pe 
un loc mult mai bun, însă lipsa de expe
riență a majorității fotbaliștilor din lot ne- 
a făcut să pierdem multe puncte”, este 
marea dezamăgire a antrenorului Biriș.

“Principalul” simerienilor s-a de
clarat însă mulțumit de evoluția elevilor 
săi în ultimele jocuri și nu e prea dezamă
git de inconstanța unora din elevii săi. 
“Asta e problema bine cunoscută cu tine

rii, nu au constanță în joc. Joacă un meci 
foarte bine, pe următorul îl joacă slab. Se 
poate întâmpla și în cadrul aceluiași meci 
ca un fotbalist tânăr să evolueze 20 de mi
nute bine și alte 20 slab, poți să ai sur
prize de genul ăsta. Un jucător valoros 
repetă jocurile bune, are constanță”, 
spune Mirel Biriș.

“Fără sponsorul 
nostru nu am putea 
merge înainte”,

La echipă nu există restanțe finan
ciare, lucru din ce în ce mai rar în fotbalul 
românesc. Salariile și primele jucătorilor 
sunt achitate la zi, echipa intră în canto
nament cu o zi înainte de meci, jucătorii 
primesc o masă după antrenament și pa
chete pentru partidele din deplasare, toate 
acestea fiind asigurate de sponsorul Avis 
3000. “Fără sponsorul nostru nu a'm putea 
merge înainte”, ne-a mărturisit antrenorul

hr

l Mn-. l tlti

Biriș. Cheltuielile pentru centrul de copii 
și juniori al clubului, precum și cele care 
țin de organizarea meciurilor pe teren 
propriu (asigurarea Salvării, a prezenței 
doctorului etc.) revin Primăriei Simeria.

Conducerea managerială a clubu
lui CFR Marmosim este asigurată de 
Alina State - președintele secției de fot
bal, Silviu Medrea - președintele clubu
lui, Vasile Hrițac - vicepreședinte și 
Daniel Stroia - director sportiv.

Bogdan Barbu

Lotul de jucători CFR Marmosim Simeria:

“Am preluat echipa în luna iulie a 
acestui an, după o discuție cu sponsorul 
Alina State (Avis 3000). Din două echipe, 
Orăștie și Simeria, am făcut una singură. 
Am avut discuții cu jucătorii de la fosta 
echipă din Simeria: cei care au vrut să ră
mână și am considerat noi, conducerea 
echipei, că ne pot ajuta au rămas; ceilalți 
au plecat, i-am lăsat să își caute echipe. 
Am adus zece jucători de la Orăștie, care 
împreună cu cei rămași formează în pre
zent un lot de 26 de jucători, cu o medie 
de vârstă de aproape 23 de ani”, ne-a de-

“Lipsa de experiență 
ne-a făcut 
să pierdem 
multe puncte”

Cele zece partide pe care le-a dis
putat până acum în actuala ediție de cam
pionat CFR Marmosim le-a încheiat cu 4 
victorii, 5 egaluri și o singură înfrângere, 
la Ineu (“unde i-a ajutat arbitrul”). For-

Portari: lancău (23 de ani), Kovacs (21), Dragou 
(18 - junior);
Jucători de câmp: Vârtan (25), Zaha (32), Stroia
(21) , Lazăr Bogdan (22), Făgărășanu (18 - junior), 
Vișan (30), Găceanu (18 - junior), Roiu (21), Che- 
lariu (22), Dăscălescu (35), Păcuraru (35), Vlădia 
(18 - junior), Goronea (21), Lăcătuș (21), Ungu- 
reanu (21), Boloș (21), Damian (26), Ionuț Buta
(22) , Geampană (20), Rill (18 - junior), Păduraru 
(22), Gabor (22), lvașcu (17 -junior).

Antrenori: Mirel Biriș (principal),
Marius Opric (secund)


