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Hunedorenii plătesc biruri mai mari 
pentru servicii cel puțin la fel de proaste

de Bogdan Barbu

Editorial

Acvariul
românesc

România zilelor noastre aduce izbi
tor de mult cu un acvariu. Nu mă refer ne
apărat la zicala pe care o vedem pusă în 
practică cât se poate de des, cea cu peștele 
cel mare care îl înghite pe cel mic, pentru 
că asta se întâmplă peste tot în lume.

E vorba despre lentoarea cu care se 
mișcă lucrurile în societatea românească. 
Peștii cei mici stau undeva pe fundul ac- 
variului, pândind mișcările peștilor mari, 
cei de sus. Cei mari - răpitorii - stau 
aproape de suprafață ca să prindă cele mai 
bune bucăți din hrana aruncată de cineva 
din afară - Uniunea Europeană, investi
tori străini, oricine.

Din când în când, algele de pe fun
dul bazinului se mai mișcă din cauza cu- 
renților din apă și atunci vreunul din 
peștii cei mari ai acvariului românesc des
chide gura și glăsuiește cu adâncă înțelep
ciune despre o „creștere economică” sau 
poate chiar rostește, cu o voce abisală, 
magicele cuvinte (ori cum or fi comuni
când peștii între ei) „creștere economică 

zero”.
Se mai tulbură din când în când 

apele acvariului atunci când peștii cei 
mari se încaieră între ei. Cei mici, după 
cum e firea fiecăruia, iau partea unuia sau 
altuia, pândesc să înșface ce pică din lupta 
acestora sau pur și simplu se fac și mai 
mici și încearcă să treacă neobservați.

Durerea mare pentru lumea ac', a- 
riului e atunci când prin apă trece ceea rt 
se numește „criză”. Lentoarea rrcx- 
prin apă e mai vizibilă ca one L •_ «+" 
nu se mai mișcă - econom. _ 
peștii cei mari se încaieră 
oricând pe bucățile de hm 
ficați sunt, inevitabil, peș 
ăsta e acvariul românesc...
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•Melci cu cartofi
egipteni

Ingrediente:
1 kg melci în cochilie, 500 g car

tofi egipteni sau cartofi albi mici, 3 
linguri unt de arahide, 75 ml lapte 
dulce, 1 lămâie, sos de soia, 1 lingu
riță zahăr, 100 g unt, 1 legătură de 
pătrunjel, 3 căței de usturoi, muștar 
cu boabe, sare, piper.

Mod de preparare:
Melcii se spală, se scurg și se 

fierb în apă cu sare. Se pun într-o 
strecurătoare și se lasă să se 
răcească. într-un bol, se amestecă 
untul cu usturoiul pisat, sarea, pipe
rul și pătrunjelul tocat fin.

Se umplu cochiliile melcilor cu 
acest amestec, se așează într-o tavă 
și se introduc pentru zece minute în 
cuptorul încins.

Cartofii se spală, se pun la fiert 
în apă cu puțină sare, se scurg și se 
curăță de coajă. Se țin la cald într-un 
castron, acoperiți cu un capac.

într-un castron, se pun untul de 
arahide, două lingurițe de sos de 
soia, zahărul tos și o lingură de suc 
de lămâie.

Se amestecă, se adaugă lapfele și 
se mixează până când rezultă un sos 
mai gros. Se adaugă o linguriță de 
muștar, piper și se amestecă.

Se scot melcii din tavă și se 
servesc alături de cartofii calzi și 
sosul de unt.

în lipsa cartofilor egipteni, se pot 
folosi cartofii albi mai mici, având 
un gust mai dulce.

ziua/noaptea, min. - max.

Deva: -3/-2, 0/3 
Petroșani: -5/-4, -2/0 

Hunedoara: -3/-2, -1/3
Hațeg: -4/-3, -1/3
Brad: -3/-2, -1/3

Am area
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN7- D.I 687 Cristur - Hune
doara
► DN 7 Spini - Orăștie
► DJ 705 Căstău - Orăștioara
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

z

Sfânta Muceniță Eufrasia
fecioara (sec. IV)

Aceasta a fost din cetatea 
Nicomidiei, pe vremea împărăției 
lui Maximian, de neam vestit, 
frumoasă la chip și cu bune obi
ceiuri și credincioasă roabă a lui 
Iisus Hristos. Și, fiind prinsă de 
închinătorii la idoli, a fost silită să 
aducă jerfa zeilor și, nesupunându- 
se, a fost bătută cumplit, dar ea a 
răbdat aceasta cu bărbăție.

Apoi, dată a fost spre 
batjocură unui barbar și acesta a 
dus-o pe ea la casa lui. Iar ea, 
neîncetat, în mintea ei, se ruga 
Preacurat Mirelui său, lui Dum
nezeu, ca să-i păzească curățirea ei 
nestricată. Deci, când spurcatul 
acela barbar s-a închis în casă,*
Sfânta l-a rugat pe el să o aștepte

HOROSCOP
Relațiile cu un frate (țjjj 

sau o soră ar putea deveni 
tensionate. In rest, acasă ai 
parte de liniște. încearcă să 
eviți persoanele care vor cu 
orice preț să le urmezi sfaturile nesolic
itate și de care oricum nu ai nevoie. 
Unii intervin în viața ta și te fac să-ți 
consumi energia inutil.

în viața profesională ți 
se apreciază sângele rece și 
seriozitatea. Gestionează-ți 
timpul mai riguros decât 
până acum. Păstrează-ți
obiectivitatea. Ai putea fi înconjurat de 
persoane care să te ajute realmente. în 
dragoste nici unul dintre parteneri nu 
vrea să cedeze.

La serviciu dai din tine 
tot ce ai mai bun. Chiar dacă 
nu ești presat, faci lucrurile 
cât mai bine cu putință. Este 
însă nevoie și de multă 
răbdare.

© © ©

Onassis ajunge la New York, ia o 
cameră la un mare hotel și adoarme. 
Se trezește la prânz și, neavând ce 
face, se duce la bar, ia o cafeluță și în
cepe s-o bea. Atunci se apropie de el 
un evreu:

- Domnule Onassis! Dv. mă puteți 
face un om bogat, fără a investi nici

Bancul zilei
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pe ea puțin, făgăduindu-i să-i dea 
o buruiană pe care, de o va purta 
cu sine, apoi nu-1 va răni pe el nici 
o armă a dușmanului, zicând ea de
spre sine că este fermecătoare.

Iar barbarul i-a zis ei: "îmi vei 
da pe urmă buruiana aceea". 
Răspuns-a înțeleaptă fecioară: "Nu 
este cu putință să fie găsită bu
ruiana aceea de femei nefecioare, 
ci numai de fecioare nenuntite. Că 
altfel, acea buruiană nu are nici o 
putere". Și a slăbit-o barbarul, până 
ce îi va arăta lui buruiana aceea.

Deci, Sfânta, în grădină 
mergând și adunând niște buruieni, 
pe care le-a aflat acolo, i le-a arătat 
lui. Iar el i-a zis : "-Și cum voi ști 
că sunt adevărate cele grăite de

Atenție la lipsa de seri
ozitate și de rigoare în 
situația materială. Ai tot in
teresul să impui restricții la 
cheltuieli și să încetezi de-a 
mai trăi de pe azi pe mâine.

Concentrează-te la serviciu asupra 
oricărei afaceri care începe să se miște 
și de care merită să te ocupi.

Unele tranzacții finan
ciare cer multă răbdare și o 
lungă pregătire. Este bine 
să-ți păstrezi luciditatea și 
să nu te grăbești.

Te bucuri de o 
excelentă formă fizică, 
ceea ce constituie un atuu 
pentru rezolvarea prob
lemelor personale. Cli
matul astral afectează zona 
financiară într-un mod neg
ativ. Dificultățile cu banii pot fi rezol
vate dacă apelezi la un organism de 
credit. i

măcar un singur cent!
Onassis nu spune nici da, nici nu, 

ci continuă să-și-bea cafeluța.
- Domnule Onassis! continuă 

evreul, eu sunt un mărunt afacerist. 
Acum trebuie să mă întâlnesc cu un 
partener de afaceri. Tot ceea ce trebuie 
să faceți este să vă adresați mie și să- 
mi spuneți: Bună ziua! Partenerul meu

Amplasarea radarelor
Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

sabie
ȘÎ»

tine?" Iar ea a 
pus buruienile 
acelea pe gruma- 
jii ei și i-a zis lui: 
"Ia o 
ascuțită 
repezind-o tare 
cu amândouă 
mâinile, lovește- 
mă în grumaji, pe 
cât vei putea și 
din aceasta vei ști 
că nicidecum nu 
sabia ta".

Iar el, crezând cuvintele ei a 
luat sabia și a dus-o la capul Sfintei 
fecioare și a repezit-o tare și, 
lovind-o, i-a tăiat cinstitul ei cap.

Și, cunoscând el că a fost

Ambianța astrală te 
face mai aerian și mai 
visător ca niciodată. Te ex
primi mai puțin concret 
decât de obicei. Dacă tre
buie să lucrezi în cadrul unor proiecte 
azi, evită deciziile. Ești nerealist și im
precis, așa că mai bine amâni planurile. 
Gestionarea bugetului cere rigurozitate.

Ești în măsură să real
izezi mari performanțe la 
serviciu. Ai o mare putere 
de concentrare și nu eziți să 
iei initiațiva în momentele 
oportune. Trebuie să faci față 
responsabilităților de acasă și de la ser
viciu.

V V
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La serviciu lucrurile Ăâ 
merg așa cum îți dorești.
Este un moment prielnic să VmWR* 
consacri mai mult timp )J

ex^rcițiilor fizice și îngrijirii 
corporale. Se poate să ai unele prob
leme acasă, care necesită reparații.

va vedea că marele Onassis mă cu
noaște, aceasta va fi cea mai bună re- 
comandație pentru mine, el va accepta 
să facă afacerea și eu voi fi un om 
bogat, fără ca dv. să fi investit nici 
măcar un singur cent!

Onassis nu spune nici da, nici nu, 
ci continuă să-și bea cafeluța. Dar, 
într-adevăr, vede că vine cineva, în-

mă va vătăma
batjocorit de dânsa, scrâșnea cu 
dinții săi, dar la nimic nu ajuta. Că 
acum înțeleaptă fecioară s-a , 
neîntinată către Mirele ei Hristos, 
lăsând preaminunat chip de 
înțelepciunea sa, voind mai bine să 
moară, decât să-și piardă fecioi 
ei.

Ar fi indicat să iei în 
considerare sfaturile fami
liei. Vei primi sugestii bune, 
mai ales în ceea ce privește 
partea financiară. Ai nevoie 
de aer, așa că oxigenează-te cât mai 
mult. Fă plimbări și găsește metode de 
relaxare.

Se poate ca cei pentru 
care lucrezi să-ți ascundă 
unele informații. Nu e bine 
să ai inițiative prea riscante. 
Dacă îți păzești spatele, 
totul va fi bine. Iți prinde bine o 
călătorie, sau un sejur pe apă. Ai putea 
schimba idei și ți-ai face cunoștințe noi.

Apar perspective in
teresante de a-ți mări pat
rimoniul. Nu te bucura 
însă de aceste facilități. 
Curând va trebui să 
cheltuiești mult. La servi
ciu ești înclinat să iei decizii eronate. 
Reușești însă să repari lucrurile.

cepe să vorbească cu evreul... Când 
trec prin fața Iui, se adresează Ona s 
evreului și-i spune:

- Bună ziua!
La care evreul se întoarce și spune:
- Măi Onassis! De câte ori să-ți 

spun să nu mă deranjezi când fac afa
ceri?

© © ©

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. 1, Ap. 1
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Patru sute de familii din municipiul Hunedoara 
au rămas de ieri fără apă rece, ca urmare a datoriilor 
acumulate la societatea furnizoare Apaprod S.A.

• «.

Hunedorenii plătesc biruri mai mari 
pentru servicii cel puțin la fel de proaste
Fiecare hunedorean va plăti în 

acest an taxe, și impozite mai 
mari. Primăriile au făcut îm
prumuturi la bănci pentru in

vestiții în infrasctructură.
Aceste împrumuturi se simt la 
buzunarul plătitorului de taxe, 
dar sunt imperceptibile în am
bientul înconjurător. Drumu
rile sunt năpădite de gropi și 

localitățile județului sunt la fel 
de neîngrijite ca și în anii pre

cedent

Cuantumul procentual al creșterii 
diferă însă de la o localitate la alta, în 
funcție de hotărârea consilierilor locali. 
Astfel, unii dintre hunedoreni plătesc 
•taxe și impozite mai mari cu 20 la sută 
decât în anul precedent, în timp ce alții, 
mai norocoși, au de plată doar cu cinci 
la sută mai mult decât în 2009.

Deva e pe primul loc

Cele mai mari creșteri ale taxelor 
se înregistrează în Deva, Hunedoara și 
Petroșani. Devenii, hunedorenii și 
petroșănenii plătesc taxe și impozite cu 
20 la sută mai mari decât anul trecut. Pe 

de altă parte, în municipii și orașe mai 
mici din județ, precum Bradul și Orăș- 
tia, creșterea prevăzută în acest an pen
tru taxe și impozite este mai mică. 
Astfel, la Brad, contribuabilii plătesc 
„doar” cu 15 la sută mai mult, iar la 
Orăștie cetățenii dau numai cu cinci la 
sută în plus față de anul trecut.

Datorii de mii 
de euro la bănci

Dacă taxele sunt diferite de la o lo
calitate la alta, la fel sunt și creditele pe 
care fiecare primărie le are la bănci. Și 
aceste credite sunt plătite tot din buzu
narul contribuabilului. Astfel, Primăria 
Hunedoara are contractate două credite 
la bănci, unul de circa patru milioane 
de lei, iar celălalt de circa 595 de mii de 
euro. Pentru fiecare dintre aceste cred
ite, se plătește o rată trimestrială de 76 
de mii de lei și respectiv 3.305 euro.

Și Primăria Petroșani are de achi
tat câteva datorii la bănci. Este vorba de 
circa zece miliarde de lei vechi care tre
buie plătiți o dată pe trimestru, pentru 
un credit de 30 de miliarde de lei vechi. 
Reprezentanții Prmăriei au folosit 
acest credit pentru a face investiții în 
refacerea rețelelor de gaz și a dru
murilor.

Primăria municipiului Deva are în 
derulare cu instituțiile de credit patru fi
nanțări rambursabile, pentru care 
plătește o rată lunară totală de circa 356 
de mii de lei.

Orăștienii mai au de plată două 
rate la un credit de 1.200.000 de lei, dar 
și niște obligațiuni municipale în val
oare totală de 12.500.000 de lei. Aces
tea trebuie achitate până în anul 2026.

Brădenii nu au 
deocamdată credite

Cei care până acum nu au luat 
credite de la bănci sunt reprezentanții

Primăriei Brad.
Vor să se revanșeze însă în acest 

an, astfel că au finalizat documentația 
și așteaptă răspuns să vadă dacă 
primesc suma de 30 de miliarde de lei 
vechi.

Acești bani vor fi folosiți, potrivit 
viceprimarului Aurel Circo, pentru fi
nalizarea proiectului de gestionare eco
logică a deșeurilor, reabilitarea stației 
de epurare, dar și pentru cumpărarea vi
itorului sediu al Primăriei.

Elena Matieș Iancău

400 de ceferiști hunedoreni 
k amân pe drumuri

Rețele de apă blindate

Sute de hunedoreni au rămas fără apă rece
Ministerul Transporturilor și Infra

structurii a anunțat restructurări masive 
; cadrul societăților, companiilor 
naționale și societăților comerciale cu 
capital majoritar de stat din domeniul 
feroviar, cifra avansată pentru disponi
bilizări fiind de 10.342 persoane.

Dintre acestea 6.700 disponibi
lizări vizează personalul de la Soci
etatea Națională CFR Marfă. La nivelul 
județului Hunedoara.este vorba despre 
concedierea a circa 400 de angajați, în
cepând cu data de 1 martie, după cum 
afirmă Ionel Țîț, liderul Sindicatului 
Mișcare - Comercial din cadrul Re
gionalei CFR Timișoara. în cursul zilei 
de ieri sindicaliștii au fost invitați la 

Timișoara pentru a purta discuții asupra 
criteriilor de disponibilizare. Reprezen
tanții ceferiștilor au refuzat însă dia
logul cu administrația. „Am refuzat să 
discutăm restructurarea și reorganizarea 
societății, deoarece nu am fost consul
tați la întocmirea acestui program. Din 
același motiv am acționat în instanță 
Societatea Națională CFR Marfa. Mier
curi dimineață, vom avea o întâlnire la 
București cu toți liderii de sindicat din 
transportul feroviar pentru a decide 
asupra acțiunilor pe care le vom între
prinde în perioada următoare”, declară 
liderul sindical Ionel Țîț.

Cătălin Rișcuta* i

Patru sute de familii din mu
nicipiul Hunedoara au rămas de ieri 
fără apă rece, ca urmare a datoriilor 
acumulate la societatea furnizoare 
Apaprod S.A. Operatorul a decis 
blindarea rețelelor de alimentare cu 
apă la mai multe blocuri care sunt în
registrate cu datorii totale de peste 
46.000 de lei.

Afectate de măsura luată de Apa
prod sunt blocurile 32, scara A și 33 
scara B de pe Strada Trandafirilor, 47 
C, scara A de pe Eroilor, blocul 49 B, 
scara B de pe Bulevardul Traian, 
blocul 45 C de pe Strada Zambilelor, 
blocul Z2/2, scara B de pe Traian Vuia 
și blocul N, scara A, B de pe Strada 
Ștrandului.

Nu au achitat 
facturile, nu au apă

“în cele șapte blocuri de locuințe 
municipiul Hunedoara locuiescdin

circa 400 de familii. Sistarea apei reci 
este urmarea nerespectării protocolu
lui de plată eșalonată a datoriilor în
registrate către companie, document 
ce a fost semnat cu asociațiile de pro
prietari anul trecut”, spune purtătorul 
de cuvânt al operatorului regional de 
apă, Apaprod, Bogdan Leucuța.

Asociațiile de locatari din care 
fac parte blocurile rămase fără apă nu 
au achitat nici un leu din datoriile pre

văzute în graficul de plăți ce a fost sta
bilit de comun acord cu operatorul de 
apă. Potrivit purtătorului de cuvânt, 
Apaprod va relua furnizarea apei către 
blocurile afectate doar dacă asociațiile 
de proprietari vor plăti o jumătate din 
restanțe în această lună, iar diferența 
în luna februarie. în caz contrar, vor 
rămâne fără apă până la recuperarea 
debitelor restante.

Datoriile înregistrate în municip
iului Hunedoara la plata apei, de către 
diverși consumatori, se ridică la suma 
de 1,3 milioane lei.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
Lene concentrată

& pe direcția deconcentratelor
Din motive tehnice de 

spațiu tipografic, bârfa de față nu va fi 
însoțită de imagini. Dacă ar fi fost să 
păstrăm rânduiala, ar fi însemnat să 
umplem rubrica cu fotografiile ștabilor 
ciufuți care stau pe funcții cum stă îm
păratul pe tronul la care ajunge întot
deauna pe jos.

După doi ani de alegeri convulsive 
și de schimbări succesive la șefia decon
centratelor ar fi momentul ca directorii 
numiți, aleși sau „cinstiți” cu câte o

funcție de conducere să presteze și ac
tivități productive, altele decât drumul 
spre casieria de unde își ridică băr- 
bătește, lună de lună, leafa. Din păcate 
lefegii de rang înalt stau relaxați ca și 
cum guvernarea în teritoriu s-ar face pe 
pilot automat.

La Inspecția de Stat în Construcții, 
Edmund-baci măsoară plictisit pe un
gurește structura de rezistență a chiulu
lui. în fapt, „dumnea-său” zicea în urmă 
cu câteva ,.lune” că este „nouă” pe 

funcție, dar că toate sunt la construcție - 
bistoș. în decembrie, 4odată cu pro
movarea unui act normativ privind 
disciplina în construcții, Vereș-baci s-a 
consultat cu o specialistă mai experi
mentată, după care a zis „verdele-n-față” 
că habar nu are de actul normativ „inpri- 
cinate". Strofocat de deraj, baci-șeful s- 
a întors la treburile său, de astă dată 
fiind preocupat să traducă în românește 
din maghiară elementele (beton) de ar
mătură în fundația șederii cu burta la 
soare.

Altă Deconcentrată, aceeași Di
recție. Aici lumea e mai versată și am- 
ploiații lenevesc activ, în sensul că se 

pricep la „frecat menta”. Asta poate și 
din pricina faptului că au preluat în 
structură Direcția Muncii.

Agenția Județeană pentru Prestații 
(no!, câtă mentă nu trebuie prestată Ia 
fiecare majă de șomaj?) Sociale s-a re
organizat cuprinzând Direcția de Muncă 
și Agenția pentru Prestații Sociale. La 
nivel național în loc să scadă numărul de 
posturi s-au adăugat încă vreo 200 
bucăți de frecălăi mentatori. Pentru ei 
schimbarea a constat doar în modifi
carea siglei și a denumirii instituției. 
Prestatorii purtau ecusoane noi și 
năravuri vechi. Nici la alte direcții 
deconcentrate lucrurile nu stau diferit. 

în general, atunci când vine vorba de
spre acte legislative noi, despre modern
izarea sistemului sau despre primenirea 
guvernării la vreme de criză, lefegii de 
rang înalt habar nu au pe ce lume se află. 
Cei mai activi dintre directori apelează 
la serviciile unui subaltern responsabil 
să lumineze bezna șefului. Asta acolo 
unde subalternii luminați nu au fost deja 
scurtcircuitați.

Bârfa asta se vrea a fi un cuvânt 
înainte la cele ce vor veni pe fiecare 
căprărie în parte.

Al dvs Gogu

1
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Situația lacului Cinciș este una gravă 
din punct de vedere al problemelor de mediu.

Eco Cinciș 2010
Penal în valoare 
totală de 110 lei

Un bărbat de 35 de ani a 
intrat în incinta unei societăți 
comerciale situată pe Strada 
Viilor, în Orăștie, de unde a 
furat 110 lei. O angajată a so
cietății l-a observat pe hoț și a 
anunțat telefonic poliția mu
nicipiului Orăștie. Poliția l-a 
identificat pe autor, care este 
din Orăștie și are antecedente 
penale. Suma furată a fost re
cuperată în totalitate, iar băr
batului i s-a făcut dosar penal, 

încă un spărgător 
de mașini 
a fost prins

Duminică noaptea, 
Ovidiu M., în vârstă de 34 de 
ani, din Deva, a furat din inte
riorul unei Dacii Solenza, un 
radiocasetofon și un detector
radar. Mașina era parcată pe 
Strada Gheorghe Barițiu, din 
municipiul Deva. Pentru a 
putea fura obiectele respec
tive, bărbatul a spart geamul 
portierei dreapta-față al auto
turismului, moment în care a 
fost văzut de un tânăr în vârstă 
de 29 ani. Autorul furtului a 
fost imobilizat de bărbatul 
care l-a văzut și de prietenul 
acestuia, după care au anunțat 
poliția. Ovidiu M. a fost dus la 
secția de poliție, unde i s-a în
tocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat. Prejudiciul în val
oare de 600 de lei a fost recu
perat și restituit proprietarului 
mașinii.

Tamponare 
pe DN7

Două autoturisme s-au 
tamponat duminică, în jurul. 
orei 8:15 pe DN 7 la ieșirea 
din municipiul Deva, pe di
recția de mers Deva spre 
Arad. Ilie F., în vârstă de 34 de 
ani, nu a adaptat viteza la 
carosabilul acoperit cu mâzgă 
și a pierdut controlul volanu
lui. Apoi a intrat pe con- 
trasens, moment în care 
mașina pe care o conducea s- 
a tamponat cu un autoturism 
care circula regulamentar și 
era condus de Mircea M. în 
urma evenimentului rutier, 
Mircea M. a fost rănit ușor. 
Șoferul care a provocat acci
dentul are dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă.

Maria Bulz

Z.A.M. și Greenpeace ecologizează Cincișul
Mai multe asociații din județ și 

din țară pregătesc o amplă 
campanie de ecologizare a la
cului Cinciș. Evenimentul va 
avea loc la finele lunii martie, 
dar pregătirile se fac încă de

. pe acum.

Ideea a venit din partea Asociației 
Culturale „Zbor, Atitudine, Multicultur- 
alitate” (Z.A.M.), din Hunedoara, îm
preună cu Asociația Pescarilor Sportivi 
Hunedoara. Acțiunea se bucură de 
susținerea mai multor instituții publice 
din județul Hunedoara, a diferitor 
ONG-uri, cluburi și fundații din Deva, 
Oradea și Timișoara, a oamenilor de 
afaceri din zonă, precum și a grupului 
local de voluntari Greenpeace.

La un pas de un 
dezastru ecologic

Situația lacului Cinciș este una 
gravă din punct de vedere al prob

Expertiza ADN din dosarul
„Gorbunov” 
concludentă
Procesul lui Serghei Gor

bunov, acuzat de dublu 
asasinat săvârșit în urmă 
cu un an la Brașov și jaf 

asupra unui om de afaceri 
din Deva a fost amânat 
Procesul pentru jaful 

comis la Deva, în luna mai 
a anului 2003, va fi reluat 
în 15 februarie la Judecă

toria Deva. 

Ieri, Judecătoria Deva a primit rezultatul exp'ertizei ADN de la Insti
tutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, din București. Specialiștii au 
examinat o bluză care i-ar fi aparținut lui Serghei Gorbunov în timpul at
acului asupra lui Sorin Dumitreasă, omul de afaceri jefuit. Rezultatele ex
pertizei au fost însă neconcludente, motiv pentru care magistrații 
hunedoreni au dispus ca raportul expertizei să fie reanalizat de Comisia 
Superioară de Avizare a institutului bucureștean. Gorbunov se află închis 
la Penitenciarul Aiud. Sorin Dumitreasă a fost jefuit în scara unui bloc. în 
momentul atacului bărbatul avea asupra sa 70.000 de lei. Expertiza făcută 
de institutul de medicină legală ar fi trebuit Să stabilească dacă Gorbunov 
este autorul jafului.

Maria Bulz

lemelor de mediu. în fiecare an, după 
topirea zăpezilor, râul Cema, care ali
mentează lacul, aduce din amonte tone 
de deșeuri menajere care plutesc pe 
apele lacului sau rămân pe malurile 
acestuia. Malurile lacului sunt în per
manență ticsite de peturi și alte deșeuri 
lăsate la voia întâmplării de turiștii care 
vin aici la picnic sau la pescuit. Primă
vara, după ce zăpezile s-au topit, 
peisajul este apocaliptic, pentru că 
malurile Cincișiului sunt împânzite de 
deșeuri.

Cinci localități 
sunt afectate

Pe lângă faptul că acest lac este 
una dintre principalele destinații turis
tice din județ, aceasta este și una dintre 
sursele alternative de alimentare cu apă 
potabilă ale municipiului Hunedoara, 
dar și o zonă piscicolă deosebit de im
portantă. “După golirea barajului, tone 
de deșeuri ajung în albia râului Cema, 
care străbate în aval orașul Hunedoara, 
precum și localitățile Teliucu Superior,

nu este

Peștișu Mare, Cristur și Bârcea, până la 
vărsarea în râul Mureș. Până în mo
mentul de față autoritățile au dovedit că 
nu pot rezolva situația, iar o ecologizare 
masivă a întreg perimetrului lacului nu 
s-a făcut niciodată”, spune Bogdan 
Leucuța, președinte al Asociației Cul
turale Z.A.M. Hunedoara.

Acțiune cu angajați 
și voluntari

zonă. De asemenea, oricine vrea să 
ticipe la această acțiune este binevenit.

La dispoziția voluntarilor se vor 
pune mijloace de transport, care vor cir
cula după un program bine stabilit. 
“Prin această acțiune ne propunem să 
strângem cât mai multe deșeuri de pe 
malurile lacului Cinciș, din pădurea de 
pe marginea lacului,-din parcări și de pe 
suprafața apei. Dorim și să atragem 
atenția locuitorilor din zonă, a propri
etarilor de cabane și pensiuni, despre 
importanța păstrării curățeniei pe 
malurile lacului”, explică Bogdan Leu- 
cuta.

Elena Matieș Iancău

Ecologizarea zonei se va face atât 
pe maluri, cât și pe apă, cu ajutorul unor 
bărci. Sacii cu deșeuri vor fi preluați de 
firmele de salubritate din Hunedoara, 
precum și de angajații primăriilor din



Alin Cioară, profesorul de matematică s-a externat 
de la clinica de psihiatrie din Timișoara doar pentru a putea 
fi audiat de comisia de disciplină a liceului.
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Guvernul a pregătit un proiect de lege
pentru subvenționarea agriculturii
Fermierii vor beneficia de sub
venții acordate din fonduri eu

ropene sau de la bugetul de 
stat. Astfel, se va acorda plata 

pe suprafața agricolă deținută, 
la care se pot adăuga sume re
prezentând subvenția pentru 
zone defavorizate și plăți de 

agro-mediu.

De aceste subvenții beneficiază 
toți cei care dețin suprafețe agricole mai 
mari de un hectar, suprafață ce nu poate 
fi constituită din parcele mai mici de 
0,3 hectare. „în acest moment derulăm 
campania de informare 
privind subvențiile ce 
ser fy acorda la ani
male și pe suprafața 
agricolă în 2010. 
Cererile pentru sub- 

ii se vor primi în 
perioada 1 martie — 15 
mai, cu o prelungire 
până la 9 iunie, cu pre
cizarea că în această pe
rioadă se va aplica o 
penalizare de unu la 
sută pentru fiecare zi de 
întârziere. începând din 
luna mai și până la 
sfârșitul lunii iunie se 
vor face plățile aferente 
anului 2009 pentru mă
surile de agro-mediu, 

iar apoi va începe controlul pe 
suprafețele de teren pentru care se so
licită subvenții în acest an”, declară 
Vergii ca Borungel, directorul coordo
nator al Agenției pentru Plăți și Inter
venție în Agricultură (APIA) 
Hunedoara.

Subvențiile pentru 
animale se acordă 
până în 2013

Plățile naționale directe comple
mentare (PNDC) pentru bovine și 
ovine/caprine se vor acorda până în 
2013. Subvențiile se acordă pentru ex- 

ploatații cu cel puțin trei capete de 
bovine înregistrate la data de 
31.01.2008 și 50 capete ovine sau 25 
capete caprine cu vârsta minimă de un 
an. „în următoarele zile se vor relua 
plățile subvențiilor în sectorul 
zootehnic și vegetal și, de asemenea, 
plățile naționale directe și comple
mentare în sectorul zootehnic pentru 
bovine și ovine/caprine aferente tranșei 
a doua”, spune Mirela Paraschiv, șeful 
Serviciului Ajutoare de Stat și Măsuri 
de Piață din cadrul APIA Hunedoara.

» Proiect de lege 
pentru ajutoare 
de stat

La 1 ianuarie 2010 
a expirat perioada de 
aplicare a OUG 123 din 
2006 prin care statul 
acorda subvenții pro
ducătorilor agricoli.

Agricultorii nu vor 
rămâne însă fără sub
venții pentru că în Parla
ment se află un proiect 
de lege prin care se vor 
acorda în continuare 
agricultorilor bani de la 
bugetul de stat.

Dacă va fi adoptat 
în forma propusă, noul, 
act normativ va permite 
Guvernului să intervină 
în agricultură prin 13

măsuri de ajutor de stat. Potrivit proiec
tului de lege Executivul va putea să 
acorde ajutoare de stat pentru urmă
toarele: investiții în exploatabile agri
cole, conservarea peisajelor și 
construcțiilor tradiționale, transferul 
clădirilor agricole în interes public, in
stalarea tinerilor agricultori, pension
area anticipată a agricultorilor, 
constituirea grupurilor de producători, 
pentru pierderile cauzate de boli ale an
imalelor și culturilor agricole sau în 
cazul infestărilor parazitare, pentru 
pierderile datorate condițiilor meteoro

logice nefavorabile, pentru plata 
primelor de asigurare, pentru restruc
turarea exploataților agricole - co
masarea terenurilor, încurajarea 
obținerii produselor de calitate, 
furnizarea de asistență tehnică.în sec- 

- torul agricol și pentru sectorul creșterii 
animalelor. Sumele de la buget se vor 
acorda pe baza unor scheme de ajutor 
de stat stabilite prin Hotărâri ale Guver
nului.

Cătălin Rișcuța

Județul Hunedoara are, oficial, 
peste 21.000 de șomeri

Rata șomajului a crescut la finele 
lunii decembrie 2009 cu aproape 

patru procente față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Potrivit ulti

melor statistici centralizate de 
Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Hune
doara, unul din zece hunedoreni se 

confruntă cu găsirea unui loc de 
muncă, iar cei mai multi șomeri 
sunt înregistrați în zonele Hune

doara (3.307), Deva (3.179), Orăștie 
(2.668) și Brad (2.124).

Astfel, rata șomajului a atins la sfârșitul 
lunii decembrie 2009 nivelul de 10,56 la 
sută. în cursul lunii decembrie, în evidențele 
AJOFM Hunedoara, au fost înscriși 2.917 
șomeri, dintre care 1.527 au provenit din 
disponibilizări colective de personal. La 
sfârșitul anului trecut, în județul Hunedoara 
erau 21.819 persoane care căutau un loc de 
muncă, jumătate dintre acestea fiind femei, 
și doar 15.483 șomeri mai primeau indem
nizația prevăzută de lege.

Domeniile de activitate, care au generat 
cei mai mulți șomeri în cursul anului trecut, 
sunt comerțul și construcțiile.

Varianta optimistă: mai 
rău nu șe poate

Producătorii de lapte primesc 
ajutor european

îngrijorată că prețul laptelui și al produselor 
lactate au scăzut drastic pe piața mondială din 
cauza reducerii cererii pe fondul crizei economice 
și financiare, Comisia Europeană a decis să interv
ină prin acordarea unor ajutoare pentru producătorii 
de lapte din țările membre.

De ajutor vor beneficia producătorii de lapte 
și produse lactate care livrează aceste produse către 
procesatori și dețin cotă de lapte.

Ajutorul se va distribui în baza unui act nor
mativ care va fi elaborat de către Guvern până cel 
târziu la 31 martie 2010. Pe baza unei cereri 
adresate de producători, Agenția pentru Plăți și In
tervenție în Agricultură (APIA) va face plățile până 
la 30 iunie 2010. Suma ajutorului acordat României 
este de cinci milioane de euro.

Cătălin Rișcuța

Profesorul Alin Cioară
s-a prezentat la audieri

Pe de altă parte, în ultima lună a 
anului trecut în județ și-au găsit de 
lucru 714 persoane, dintre care 547 
pe o perioadă nedeterminată.

Previziunile pentru perioada 
care urmează sunt însă optimiste. 
“Cred că am ajuns al fundul sacului 
cu nivelul șomajului. în perioada 
care urmează, lunile februarie - mar
tie sperăm că va crește oferta la 
locurile de muncă”, spune Vasile Ior
govan, director al AJOFM Hune
doara.

Elena Matieș Iancău

Profesorul anchetat pentru sinuciderea 
elevei ain Brad a fost audiat ieri. Alin 
Cioară, profesorul de matematică s-a 
externat le la clinica depsihiatrie din 

Timișoara doar pentru a putea fi audiat 
de comisia de disciplină a liceului

Dascălul din Brad a vorbit ieri, în prezența 
unui avocat, despre presupusa relație dintre el și 
eleva Lorena Hurdea, care și-a pus capăt zilelor din 
dragoste pentru acesta. Părinții elevei consideră că 
dascălul este cel vinovat pentru moartea fiicei lor. 
Profesorul de matematică a prezentat comisiei și 
actele medicale prin care își motivează absența de 
la cursuri. Ancheta acestuia este în curs de desfășu

rare. Membrii 
comisiei de dis
ciplină din 
cadrul Colegiu
lui Național 
„Avram Iancu” 
vor lua o deciziei 
zilele următoare. 
Datorită stării 
precare de sănă- 
țate a profesoru- 
•wi, acesta s-a
întors la spitalul la care a fost internat, pentru con
tinuarea tratamentului. Rână la încheierea semes
trului lipsa acestuia va fi suplinită de alt profesor 
de matematică.

Irina Năstase
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Pe vremea bunicilor și străbunicilor celor din zonă, cei 
care aveau dreptul de producător erau mandatarii.

Povestea virșlilor
de Sălaș
Oamenii din Sălașul de Jos, de 
la poalele Retezatului, sunt re- 
cutioscuți pentru măiestria cu 
care fac virșli. Preparați din 

carne de oaie și capră, virșli au 
devenit o tradiție în zona Săla
șului. Sunt făcuți după o rețetă 
moștenită din neam în neam, 

care se zice că datează încă din 
vremurile-dacilor. Datorită 

aromei lor aparte, acești virșli 
tind să nu fie doar un simplu 

preparat culinar, ci pătrund în 
lumea delicateselor.

Acum, în sat mai sunt numai 
două familii care încearcă să ducă 
mai departe tradiția “câmăciorilor 
dacici”. Chiar dacă regulile de ex
punere și comercializare s-au 
schimbat mult de la primul virșli 
făcut de gospodarii de pe me
leagurile Sălașului, familia Zepa se 
mândrește cu gustul preparatelor 
sale.

Gustul verificat 
în timp

E drept, odinioară fiecare 
gospodar își făcea virșli după rețeta 
proprie, dar Neluța Zepa consideră 
că ingredientele pe care le folosesc 
ei în prepararea cărnii sunt cele mai 
bune. Dovadă este faptul că rețeta 
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strămoșilor este și astăzi pe placul 
consumatorilor. „Fiecare localnic 
pregătea virșli după propria rețetă. 
Pe vremea bunicilor și străbunicilor 
mei, cei care aveau dreptul de 
producător erau mandatarii. Local
nicii Sălașului se întreceau în modul 
de pregătire al virșlilor și fiecare își 
lăuda produsul finit cum știa mai 
bine.

Tradiție reînviată 
după Revoluție

în vremea comunismului acest 
obicei de preparare a virșlilor 
aproape că a dispărut din comună, 
deoarece regulile sistemului nu mai 
permiteau fabricarea lor. După 
Revoluție, cei din Sălașul de Jos au 
încercat să reînvie tradiția câmaților

Clientii vin de pretutindeni pentru virșli de Salaș

I

din came de oaie și capră. Din 
păcate, am rămas doar două familii 
care am obținut atestatul pentru pro
dus tradițional și cel de producător 
conform standardelor europene. 
Marca „Virșli de Sălaș” am reușit să 
o facem recunoscută pe plan local și 
național”, a afirmat Neluța Zepa.

g Acești virșli au intrai deja în categoria
delicateselor

mailto:euroscala@yahoo.com
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g Familia Zepa se mândrește cu gustul 
i deosebit al preparatelor sale

Coacerea și afumarea simultană la foc 
cu lemne de fag îi fac să aibă un gust aparte.

Cei mai 
buni virșli se 
fac la Sălaș

La sărbătorile și la 
evenimentele importante 
din zonă, oamenii care 
știu de existența virșlilor 
de Sălaș apelează mereu 
la familia Zepa pentru a 
se aproviziona. „Virșli de 
Sălaș se deosebesc cu 
mult de virșli de Brad, 
deoarece modul

în atentia 
gurmanzilor 
din Europa

Modul de preparare este specific fiecărei 
familii din zonă

pregătire al acestora este total diferit 
și nu necesită neapărat fierbere. Nu 
folosim coloranți sau membrane 
sintetice, iar coacerea și afumarea 
lor simultană la foc cu lemne de fag

îi fac să aibă un gust aparte. Plus că 
pot fi serviți imediat ce au fost scoși 
din cuptoare”, a specificat Neluța 
zâmbind.

După ce au câștigat atenția și 
aprecierea hunedorenilor cu „virșli 
de Sălaș”, familia Zepa speră ca 
acest preparat să ajungă atât de 
faimos încât să fie nelipsit și de pe 
mesele străinilor. „Avem prieteni 
stabiliți în țările Uniunii Europene 
care vin mereu în România și trec 
pe la noi ca să cumpere virșli. Prin 
intermediul lor, produsele noastre 
au început să fie cunoscute de 
străini și se întâmplă frecvent ca 
turiștii ajunși în zona Hunedoarei să 
ne caute acasă și să ceară virșli”, a 
menționat Neluța.

Georgiana Giurgiu

Complexul + +
turistic **

Hotelul poate găzdui 54 dc 
persoane in 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
romanești ți internaționale 

riaJa dc confcnnțc dc 45 dc
locuri, dotata cu videoprotector 
și internet de mare vite» A 

r Piscina acoperit A cu o suprafața
dc SOmp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

__i Sauna
Pescuit sportiv pe tacuri cu o 
suprafața totaM de peste
100.000 dc metri patrați pentru 
pescuit crap, somn și șalâu.

Telefoane; 0254.264.038
>t 0254.264 039

Web: www.steauamuresuiui.ro. 
Emait: office^* Steauamurcsului.ro

SILVA î
LEMNTEX

tâmplârie din lemn triplu stratificat 
uși și ferestre de cea mal tună calitate, 

parchet din lemn de fap, 
paltin saH frasin.

S.C.Sll VA 1 EMXTEX S.R.L 
.-ut ( himindiu, nr. i 2 ID, cimumt 
lei jiix: 03.3-1 .301021 -'22. e-muili siivttfiî'smiirEro

Vinde din stoc agresate de balastiera 
în cantități foarte marf

26,00 Icl/to 
25,00 lei/to
22,00 lei/to
22,00 l«l/to

Prețurile nu conțin TVA

http://www.steauamuresuiui.ro
murcsului.ro


La stabilirea salariilor personalului bugetar nu vor fi 
luate în considerare drepturi salariate stabilite prin con
tractele colective/individuale de muncă sau alte acte...

■

Sindicaliștii ies de săptămâna viitoare în stradă
Liderul "CartelAlfa", Bogdan 

Hossu, a declarat, luni, că 
sindicaliștii vor ieși în stradă, 
săptămâna viitoare, cerând 

Guvernului susținerea șomaju
lui tehnic, în condițiile în care, 
de la 1 februarie, angajatorii 

sunt nevoiți să trimită 
în șomaj permanent 
200.000 de angajați

Comitetul Confederal al "Cartel 
Alfa" a hotărât, ieri, ca, de la începutul 
săptămânii viitoare, sindicaliștii să 
înceapă pichetarea sediului Ministeru
lui de Finanțe, timp de aproximativ o 
oră și jumătate zilnic. La pichet vor par
ticipa o sută de oameni în fiecare zi. 
Hossu a precizat că va începe discuții 
cu patronatele din industrie, astfel încât, 
până joi, să înceapă un demers comun 
pentru prelungirea în 2010 șomajului 
tehnic, care reprezintă o partajare a 
responsabilităților între angajator, an
gajat și stat. „Vom avea în plus, de la 1 

februarie, 200.000 de șomeri și trebuie 
să existe un sistem de susținere", a de
clarat Hossu. Președintele "Cartel Alfa" 
declara, joi, că proiectele de acte nor
mative apărute în ultimul timp, care 
prevăd disponibilizări în educație, 
asistență socială, administrație publică 
sunt făcute de contabili, nu de experți, 
iar sindicatele se pregătesc de proteste.

Bogdan Hossu spunea că 
inițiatorul acestor proiecte, respectiv 
Ministerul de Finanțe, "privește pur 
contabilicește și financiar problema, 
fără să aibă de-a face cu creșterea 
eficienței". Liderul sindical preciza că 
federațiile din toată țara deja strâng 
semnături pentru declanșarea 
protestelor în a doua parte 4 lunii ian
uarie.

Disponibilizări 
masive

Guvernul a aprobat deja o 
ordonanță de urgență care prevede re
ducerea cu 15.000 a posturilor din 
învățământ, în 2010. De asemenea, 

urmează a fi disponibilizate 3.000 de 
posturi din asistența socială, respectiv 
personalul administrativ, nu cel de spe
cialitate, așa cum precizează 
reprezentanții Ministerului Muncii. Ul
timul proiect de acest gen apărut 
prevede că aproximativ 17.000 de 
angajați din administrația locală ar 
putea fi disponibilizări în acest an, iar 
primii concediați vor fi cei cu vârstă de 
pensionare și cei fără copii. Proiectul de 
lege limitează numărul funcționarilor 
din primării și consilii în funcție de 
numărul de locuitori.

Și în sectorul fer
oviar de stat vor fi 
disponibilizări 10.342 de 
salariați, provenind de la 
13 companii, societatea 
cu numărul cel mai mare 
de concedieri propus, de 
6.700. fiind CFR Marfă, 
conform Ministerului 
Transporturilor. Hossu 
spunea, la sfârșitul lunii 

că aceștia au in
format sindi
catele că va 
scădea fondul cu 
salariile la 0,7 
miliarde de 
global, ceea 
înseamnă o 
ducerea
numărul de pos
turi cu 80.000 în 
tot anul 2010 în 
sistemul public.

lei 
ce 

re-, 
a

„Ne pregătim de proteste, vom începe cu mici 
manifestări în teritoriu și n-o să 

lipsească nici umorul negru.
întreba pe ministrul Vlădescu unde e

. .................................. w ff

îl vom
lanțul slăbiciunilor sau la ce flaut cântă...

decembrie, după o întâl
nire cu reprezentanții
Ministerului Finanțelor,

Bodgan Hossu, făcând referire la cei doi consilieri ai ministrului
Finanțelor, Andrei Gheorghe și Dan Bittma

Salariile bugetarilor vor fi stabilite 
doar prin legi sau hotărâri de Guvern

Consumul de energie

Stabilirea salariilor personalului 
bugetar se va face doar prin legi 

sau hotărâri ale Guvernului și nu 
vor fi luate în considerare drepturi 
salariate stabilite prin contractele 

colective/individuale de muncă 
sau alte acte, potrivit proiectului 

de Hotărâre privind aplicarea legii 
salarizării unice.

Articolul 9 din proiectul de hotărâre 
privind aplicarea legii unice prevede că în 
sistemul de salarizare al personalului din 
sectorul bugetar, drepturile salariate sunt 
stabilite doar prin lege sau, în cazurile în 
care legea prevede în mod expres, prin 
hotărâri ale Guvernului, iar la stabilirea 
salariilor personalului bugetar nu vor fi 
luate în considerare drepturi salari ale sta
bilite prin contractele colective/individuale 
de muncă sau alte acte, decât legi sau 
hotărâri ale Guvernului. De asemenea, prin 
contractele colective și individuale de 
muncă, nu vor putea fi stabilite salarii sau 
alte drepturi de natură salarială care exced 
prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.

în ce privește personalul din 
autoritățile și instituțiile publice finanțate 
integral din venituri proprii , documentul 
prevede că acești angajați își păstrează înt, 
anul 2010 salariul de bază și alte drepturi de 
natură salarială avute în luna decembrie 
2009.

Menținerea 
salariilor avute 
la 31 decembrie 2009

Aliniatul 2 din primul articol al proiec
tului de hotărâre prevede că la funcțiile de 
execuție, unde s-a redus numărul de grade 
sau trepte profesionale, reîncadrarea per
sonalului ale cărui grade sau trepte profe
sionale au fost eliminate se face la gradul 
sau treapta profesională imediat următoare 

celei eliminate, iar salarizarea se face cu 
menținerea salariilor avute la 31 decembrie 
2009. Proiectul mai prevede că personalul 
care ocupă funcții de conducere va fi reîn
cadrat pe unul din cele două grade, respec
tiv, în cazul funcționarilor publici, pe una 
din cele două trepte.

"începând cu luna ianuarie 2010, per
sonalul aflat în funcție la 31 decembrie 
2009 își păstrează salariul, solda sau, după 
caz, indemnizația lunară de încadrare 
brut/brută avute la această dată, fără a fi 
afectate măsurile de reducere a cheltuielilor 
de personal din luna decembrie 2009 
prevăzute de Legea 329/2009", se arată în 
document. Potrivit proiectului, în salariile 
de bază ale funcțiilor de execuție și ale 
funcțiilor de conducere este cuprins, în toate 
cazurile, sporul de vechime în muncă, în 
cuantumul avut în luna decembrie. "în 
situația în care în cursul anului personalul 
de conducere și execuție îndeplinește 
condițiile pentru trecerea într-o altă tranșă 
de vechime se acordă gradația 
corespunzătoare tranșei de vechime prin 
aplicarea procentului la salariul de bază 
avut iq luna decembrie 2009", se arată în 
document.

Sume compensatorii 
cu caracter tranzitoriu

O altă prevedere din proiectul de act 
normativ se referă la salariul de merit, care 
se include în salariul de bază al persoanelor 
care au beneficiat de acest drept în luna de
cembrie a anului trecut pe o perioadă de cel 
mult un an de la data stabilirii acestuia în 
anul 2009, dar, din 2010 acest drept nu se 
mai stabilește. în ce privește reîncadrarea 
personalului didactic din învățământ, 
aceasta se face luând în calcul salariile de 
bază la data de 31 decembrie 2009. „în toate 
cazurile în care drepturile salariale determi
nate în conformitate cu prevederile art. 30 
din Legea Cadru nr. 330/2009 și ale art.2 și 
alin.(l) și (2) al art.9 din prezenta hotărâre 
sunt mai mici decât cele stabilite prin legi 
sau hotărâri ale Guvernului pentru funcția 

respectivă pentru luna decembrie 2009, se 
acordă o sumă compensatorie cu caracter 
tranzitoriu care să compenseze diferența, în 
măsura în care persoana își desfășoară ac
tivitatea în aceleași condiții. Această sumă 
se include în salariul de bază, solda/salariul 
funcției de bază sau indemnizația lunară de 
încadrare, după caz, dar nu este luată în cal
cul la determinarea altor drepturi de natură 
salarială care se stabilesc în funcție de aces
tea", prevede documentul.

Hotărârea de Guvern prin care sunt 
stabilite modalitatea de plată a salariilor în 
2010 și acordarea unor indemnizații care să 
compenseze sporurile ar putea fi adoptată 
în ședința Executivului de miercuri, a de
clarat luni, după discuțiile cu partenerii so
ciali. secretarul de stat din Ministerul 
Muncii, Valentin Mocanu.

Precizări pentru că 
„au existat 
interpretări diferite”

Secretarul de stat a explicat că 
hotărârea de Guvern aduce o serie de 
precizări privind aplicarea Legii unice de 
salarizare în sistemul bugetar, deoarece "au 
existat interpretări diferite". Acesta a arătat 
că actul normativ prevede și faptul că 
autoritățile locale (agențiile de prestații so
ciale și direcțiile finanțelor publice teritori
ale) sunt împuternicite să acorde sprijin și 
să verifice cum se fac încadrările, în 
condițiile în care destul de mulți ordonatori 
de credite au avut probleme în aplicarea 
legii. Secretarul de stat a mai spus că a dis
cutat cu partenerii sociali și referitor la 
propunerea de acordare a unor sume com
pensatorii care să ducă la aceleași drepturi 
salariale ca în decembrie 2009. Mocanu a 
subliniat că proiectul de act normativ, pe 
care l-ar putea prezenta în ședința de mier
curi, cuprinde prevederi pentru întreg sis
temul bugetar, nu doar pentru anumite 
domenii, și că nu cuprinde măsuri de 
disponibilizare.

electrică va crește în 2010
Consumul de energie electrică va crește în acest an cu 1 % față de 

2009, când a scăzut cu 8,3%, estimează Octavian Lohan, directorul gen
eral adjunct al Transelectrica (TEL), operatorul sistemului energetic 
național.

„Pentru 2010 este estimată o creștere cu 1% a consumului față de 
2009, de la 55,2 TWh la 55,5 TWh, în condițiile în care acest an este 
considerat unul normal din acest punct de vedere", a afirmat Lohan. In 
2009 cererea de energie electrică a fost afectată de criza economică, 
condițiile în care multe companii din industrii mari consumatoare au 
fost închise sau și-au redus activitatea. Cu toate acestea, consumul din 
decembrie 2009 a fost mai mare, cu 1,2%, decât cel din aceiași lună a 
anului 2008.

România a exportat anul trecut mai multă energie decât a imporți 
iar pentru acest an este prognozată o creștere ușoară a livrărilor pe piețe 
externe. „în 2008 exportul net de electricitate a fost de 505 MW, iar anul 
trecut a scăzut la 284 MW, din cauza reducerii cererii în regiune. în 
același timp, și prețul energiei la nivel regional a scăzut. în 2010 este 
bugetată o putere de 300 MW pentru export, în ușoară creștere față de 
2009", a mai spus Lohan.

Transelectrica este controlată de stat, prin intermediul Ministerului 
Economiei, Comerțuljji și Mediului de Afaceri.

Acțiunile companiei, listate ia Bursa de Valori București, erau 
tranzacționate luni ia 15,4 lei pe unitate, în creștere cu 1,3% față de 
referință. La acest preț, Transelectrica are o capitalizare de 1,11 miliarde 
de lei.

Noi proceduri pentru obținerea 
vizei pentru Marea Britanie

Ambasada britanică la București anunță că din 15 februarie intre 
în vigoare noi proceduri privind obținerea vizei pentru Marea Britanie, 
aplicațiile de viză formulate de cetățeni din state terțe pe teritoriul 
României și Bulgariei urmând să fie procesate la Varșovia.

Dată fiind cererea în creștere pentru vize de Marea Britanie, Gu
vernul de la Londra a reconsiderat modul de procesare a aplicațiilor în 
Europa. Măsura, care are ca scop eficientizarea și standardizarea proce
sului decizional, prevede că cererile de viză pentru Marea Britanie for
mulate de cetățeni din state terțe aflați pe teritoriul României și al 
Bulgariei vor fi procesate la Varșovia începând din data de 15 februarie. 
„Pentru mai multă eficiență și pentru standardizarea procesului de
cizional, aplicațiile de vize depuse de cetățeni de alte naționalități care 
se află pe teritoriul României și Bulgariei vor fi procesate la Varșovia 
începând cu data de 15 februarie", informează Ambasada Marii Britanii 
la București. Potrivit sursei citate, cei care doresc să aplice pentru o viză 
de Marea Britanie trebuie să completeze un formular on-line. Ulterior, 
este necesară o programare on-line la Secția Vize a Ambasadei britanice 
la București, pentru a depune documentele necesare și pentru a fi luate 
amprentele digitale, conform procedurilor în vigoare.

Aplicațiile vor fi trimise Secției Vize a Ambasadei britanice din 
Varșovia, pentru a fi verificate de către personalul de la securitate. De
ciziile vor fi anunțate la București în maximum cincisprezece zile 
lucrătoare și înmânate aplicanților.



“Șampania Angel (rose) de MC 
va ieși pe piață în curând. ”

Mariah Carey

David și Victoria Beckam și-au cumpărat 
casă de 12,5 milioane de euro

Fotbalistul David Beckham și soția 
sa Victoria au decis să cumpere o casă în 
valoare de 11 milioane de lire sterline 
(12,5 milioane de euro) în zona 
rezidențială Belgravia din Londra. Cei 
doi mai au câteva case, în Los Angeles și 
pe Riviera franceză, precum și reședința 
Beckingham Palace, din Hertfordshire, 

dar și-au dorit o locuință în centrul Lon
drei, în Eaton Square.

Potrivit News-of the World, o altă 
extravaganță a lui Beckham este faptul 
că și-a trimis la Los Angeles câinele 
primit de la soția sa de Crăciun cu o 
companie specializată în transportul de 
animale, PetAir. Beckham a plătit pentru

transportul câinelui aproape 2.000 de lire 
sterline. Din această sumă, peste 1.300 
de lire sterline reprezintă biletul de avion 
"Gold Standard", iar 400 de lire sterline 
au fost plătite pentru ca animalul de 
companie să fie luat de la locuința pri
etenului de familie al lui Beckham, Gor
don Ramsay.

James Cameron e marele câștigător 
al premiilor Globul de Aur

Julio Iglesias 
a făcut destăinuiri 
despre viața sa sexuală

"jneasțul James Cameron a 
fost marele câștigător la cea 
de-a 6 7-a ediție a premiilor 

Ciobul de Aur, el obținând tro- 
jSile categoriilor "cel mai bun 
film-dramă " și "cel mai bun 
regizor",pentru lungmetrajul 
SF 3D "Avatar", potrivit site- 
ului oficial al evenimentului.

Filmul "Avatar" a fost desemnat 
câștigător la două <> In cele patru cate
gorii de premii la care fusese nominal
izat. "Avatar", cel mai recent film al lui 
James Cameron, lansat la 12 ani după 
succesul înregistrat cu "Titanic" (1997) 
- devenit lungmetrajul cu cele mai mari 
~ Asări din istoria cinematografiei (1,8 
miliarde de dolari) -, a ajuns deja pe 
poziția a doua a box office-ului mon
dial, cu încasări totale de 1,6 miliarde 
de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Deși desemnat favorit de 
organizațiile de critici care au oferit 
premii înaintea apestei gâle, filmul 
"The Hurt Locker", al regizoarei 
Kathryn Bigelow, nu a primit niciun 
premiu la cele trei categorii la care fus
ese nominalizat - "cel mai bun film- 
dramă", "cel mai bun scenariu" și "cel 
mai bun regizor".

Totodată, pelicula "Sus, în aer/Up 
in the Air", care conducea în topul 
nominalizărilor, la șase categorii, a 
câștigat un singur trofeu, pentru cel mai 
bun scenariu. La fel este și cazul dramei 
despre cel de-Al Doilea Război Mon
dial "Ticăloși fără glorie/ Inglorious 
Basterds", de Quentin Tarantino, 
nominalizată la patru categorii și care 

/a obținut decât premiul pentru "cel 
mai bun rol secundar masculin", acor
dat lui Christoph Waltz.

Musicalul "Nine", care obținuse 
cinci nominalizări, a fost și el un mare 
perdant al ediției din 2010 a Globurilor 
de Aur, întrucât nu a obținut niciun pre
miu.

Prezentăm lista completă a 
câștigătorilor ediției din 2010 a pre
miilor Globul de Aur:

Cel mai bun film-dramă: 
"Avatar" de James Cameron

Cel mai bun film-comedie/ mu
sical: "The Hangover" de Todd Phillips

Cel mai bun actor - dramă: Jșff
Bridges ("Crazy Heart")

Cea mai bună actriță - dramă: 
Sandra Bullock ("The Blind Side")

Cel mai bun actor - comedie/

musical: Robert Downey Jr. ("Sherlock 
Holmes")

Cea mai bună actriță - comedie/ 
musical: Meryl Streep ("Julie & 
Julia").

Cel mai bun actor în rol secun
dar: Christoph Waltz ("Inglourious 
Basterds")

Cea mai bună actriță în rol se
cundar: Mo'Nique ("Precious: Based 
on the Novel Push by Sapphire")

Cel mai bun regizor: James 
Cameron ("Avatar")

Cel mai bun lungmetraj animat: 
"Deasupra tuturor/ Up".

Cel mai bun scenariu: Jason Re- 
itman și Sheldon Turner ("Sus, în aer/ 
Up in the Air")

Cel mai bun film într-o limbă ■<
străină: "Das Weisse Band" de 
Michael Haneke

Cea mai bună coloană sonoră:
Michael Giacchino ("Up")

Cea mai bună temă muzicală: 
"The Weary Kind" ("Crazy Heart") - 
muzica și versurile Ryan Bingham și T 
Bone Burnett

Cel mai bun serial de televiziune
- dramă: "Mad Men" (AMC)

Cea mai bună actriță in roi prin
cipal intr-un serial - dramă: Juliana 
Margulies ("The Good Wife")

Cel mai bun actor în rol princi
pal intr-un serial - drama: Michael C. 
Hall ("Dexter")

Cel mai bun serial - comedie/ 
musical: "Glee" (20th Century Fox 
Television)

Cea mai bună actriță în rol prin
cipal intr-un serial - comedie/ musi
cal: Toni Collette ("United States of

Tara")
Cel mai bun actor în rol princi

pal intr-un serial - comedie/ musical: 
Alec Baldwin ("30 Rock")

Cea mai bună miniserie TV: 
"Grey Gardens" (HBO)

Cea mai bună actriță intr-o 
miniserie de televiziune: Drew Barry
more ("Grey Gardens")

Cel mai bun actor într-o minis
erie de televiziune: Kevin Bacon 
("Taking Chance")

Cea mai bună actriță intr-un rol 
secundar într-o miniserie TV: Chloe 
Sevigny ("Big Love").

Cel mai bun actor intr-un rol se
cundar intr-o miniserie TV: John 
Lithgow ("Dexter")

Premiul Cecil B. DeMille pentru 
întreaga carieră a fost primit de regi
zorul Martin Scorsese.

Cea de-a 67-a gală a Globurilor de 
Aur a avut loc duminică seară, la Bev
erly Hilton, din Los Angeles. Gala a 
fost difuzată de postul de televiziune 
NBC și a fost prezentată de actorul bri
tanic Ricky Gervais.

Decernate de Asociația presei 
străine de la Hollywood (Hollywood 
Foreign Press Association/ HFPA), pre
miile Globul de Aur nu anticipează 
neapărat câștigătorii galei premiilor 
Oscar, dar pot, totuși, să fixeze anumite 
jaloane pe drumul către râvnitele 
distincții acordate de Academia de film 
americană.

Nominalizările la premiile Oscar 
vor fi anunțate pe 2 februarie, iar cere
monia de decernare a acestor distincții 
va avea loc pe 7 martie.

Julio Iglesias, unul dintre cei 
mai celebri cântăreți spanioli 
din lume, a surprins publicul 
în timpul unui concert susți

nut în stațiunea balneară 
Punta del Este, Uruguay, fă
când câteva confesiuni des

pre viața sa sexuală. "Prima 
dată când am venit la Punta 
del Este aveam 24 de ani și 

făceam dragoste de trei ori pe 
zi. Sunt cam 15 ani de când 
nu mai fac acest lucru ", a 

spus, joi seară, "latino 
lover"-ul în vârstă de 66 de 
ani "Dacă astăzi aș face 

amor înainte de un spectacol, 
ar trebui să anulez concer

tul", a adăugat eL

• Cu ocazia primului concert din partea sud-americană a turneului său 
consacrat celor 40 de ani de carieră, Julio Iglesias a făcut multe confesiuni 
sexuale, spre surpriza sau încântarea admiratoarelor sale. "De obicei cânt, 
insă vreau să vă povestesc despre lucruri din viață, despre sex, care este marea 
mea obsesie", a spus cântărețul, care a interpretat piese precum "Pauvres di- 
ables" și "Me va, me va". "îmi place atât de mult sexul încât am avut două 
generații de copii", a spus cel care a devenit tată pentru a opta oară în 2007.

Starul, care a vândut circa 250 de milioane de albume în întreaga lume, 
a mai declarat: "Nu puteam urca pe scenă dacă nu făceam sex înainte. Eram 
ca un iepuraș". Potrivit acestuia, acea epocă a fost "îngrozitoare": "Când eram 
pe scenă, voiam să închei cât mai repede concertul, pentru că știam că mă 
așteaptă o femeie goală în camera mea". Cântărețul a adăugat, însă: "Nu am 
fost niciodată un bun amant".

Mariah Carey își lansează 
propria șampanie
La câteva săptămâni după ce 
a apărut pe scena Festivalu
lui de Film din Palm Springs 
puțin afumată, iată că noro
cul îi zâmbește din nou fru

moasei Mariah Carey.

Cântăreața și actrița își va 
lansa propria ei marcă de băutură 
alcoolică acidulată,

„Șampania Angel (rose) de 
MC va ieși pe piață în curând”, a 
scris interpreta pe pagina ei de

Twitter.
Imediat după apariția ei 

bahică de pe scenă, cântăreața și- 
a justificat gestul prin faptul că a 
sărbătorit premiul cu șampanie și 
că nu a avut timp să mănânce.’ 
„Nu am realizat că au pus 
șampania pe mese, nu ar fi trebuit 
să o bem!”, a glumit diva.

Acum să sperăm că Mariah 
nu va dori să fie principala ei 
degustătoare de șampanie. Nu de 
alta, odată e scuzabil, dar a doua 
oară...

boxofficemojo.com
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACOPERITOR, ACUMULATOR, 

ALUNECĂTOR, AP, ATELÂ, CAMA, CARAT, 
COREȚ, EFORI, ET, IRIZA, IRONIZATOR, 
LIRIC, LOVIT, LP, MĂRĂCINIȚI, ONOR, 
ORARE, OTITĂ, OVAR, PARĂFINĂRI, 

PLANE, PO, POLAR, RATE, RETIPĂRIRE, 
REVIGORARE, TĂVI, TÂRÂT, ȚEVI, 

UMĂR, UROV,
Petru Ardelean - ARAD
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Case/ rtamente

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

Domn singur, pensionar, fără vicii, doresc să cunosc o doamnă siluetă, cu 
vârsta până la 62 dc ani, fără obligații, în vederea căsătoriei. 
Tel. 0745.163.142.

r.

Servicii profesionale de curățenie
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii,covoare

ș - spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

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

Vând mașină dc cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață de 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape de centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35.000 
curo. Tel. 0743.011.772.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Tcodolitc, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

i I
■WI

Ir

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, dc circa 65 de ani, 60 dc kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica. 3

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
euro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748. i

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, marc și 
beci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

Vând pantofi de fentei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 Ici, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
836 403.
—------------------------------------------------------------------------------------------
Vând urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
drumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 
0254.217.553.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set dc 3 bucăți sfeșnice dc sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 Ici negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii de : consultanță financiară și 
comercială: înființări societăți comerciale I.I, I.F. P.F.A: dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

v~’d apartament 2 camere, parter, bloc dc cărămidă, contorizat în tota- 
, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 

bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 dc grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

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

Vând aparat dc masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele dc masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat de alergat (500 lei). Vând dozator dc apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2. sc. 2, ap. 13. Te! '.788.739.656.

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

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare dc funcționare, cu ace de rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.880.751, 0254.262.717.

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

O\Jr cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772. ANUNȚ PUBLIC
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Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an dc fabricație 1990, stare bună, 
sunt persoană fizică. Preț 2.000 curo. Tel. 0728.308.583.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, curo 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, scrvodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
curo, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

SC GERARD INTERNATIONAL SRL cu sediul 
în localitatea Sântămăria Orlea, sat Săcel, bl. 1, ap. 7, 
jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Colectare și sortare deșeuri textile”, situat în localitatea 
Sântămăria Orlea, nr. 203, jud. Hunedoara.

Vând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
„ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

Vând Renault Meganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

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).

Vând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
118.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
7.500 euro: tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

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

Preparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate dc navetă Deva, 
Hunedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

Caut să lucrez ca muncitor nccalificat, în toate domeniile, la persoane 
interesate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

ANUNȚ PUBLIC
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SC IORDACHE MIR CONSTRUCT SRL cu sediul 
în localitatea Sântămăria Orlea, corn. Sântămăria Orlea, 
nr. 203A, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Tăierea și prelucrarea primară a lemnului”, situat în lo
calitatea Sântămăria Orlea, nr. 203A, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de 
Iutii până joi (orele 8 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14).
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), Ia chioș
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Pe masa lui Cristan Gațu a ajuns un fax trimis (le clubul hunedorean prin 
care Cetate încearcă să convingă conducerea Federației Române de Handbal 
să accepte reprogramarea meciului cu echipa moldavă.

Sport
Marți, 19 ianuarie 2010

Lipsa banilor, impediment 
la transferuri

Minerul Lupeni are probleme: 
și financiare, dar și cu lotul de 
jucători. Lui Petre Gigiu i-au fost 
propuși doi jucători cu vechi state 
de servicii în Liga I, dar în momen
tul când au aflat care simt salariile 
cerute de cei doi fotbaliști „minerii” 
și-au luat gândul de la 
achiziționarea lor.

Ex-rapidistul Ionuț Stancu și 
Vasilică Cristocea, jucător la Farul 
și Steaua, au fost propuși grupării 
din Valea Jiului de către un impre
sar. Cristocea are 29 de ani și este în 
prezent legitimat la Farul Constanța, 
iar Ionuț Stancu joacă la Pandurii 
Târgu Jiu sub formă de împrumut 
de la Rapid București. Cei doi au 
solicitat grupării din Lupeni salarii

comparabile cu cele de la Liga I, 
astfel că tratativele nici măcar nu au 
fost începute. Tot din lipsa banilor 
Minerul ar mai putea rata două 
transferuri date ca sigure săptămâna 
trecută. Hunedorenii Pascal și 
Ambruș încă nu au semnat cu gru
parea din Valea Jiului, cei doi nefî- 
ind de acord deocamdată cu sumele 
propuse. Tot în vizorul celor din Lu- 
peni au fost și trei fotbaliști de la 
Concordia Chiajna, dar mutările nu 
s-au materializat (iarăși) din lipsa 
banilor.

c

F Ionuț Stancu și Vasilică Cristocea au cerut la Lupeni
gj W? salarii de Liga 1

Memoriu pentru Gațu
Cetate Deva vrea reprogramarea 

jocului cu HCM Roman, din etapa a 
X-a a Ligii Naționale feminine. Pe 
masa lui Cristan Gațu a ajuns un fax 
trimis de clubul hunedorean și docu
mentele justificative prin care Cetate 
încearcă să convingă conducerea 
Federației Române de Handbafsă ac
cepte reprogramarea meciului cu 
echipa moldavă.

Din documentele remise de 
clubul Cetate reiese că din data de 13 
ianuarie a fost făcută comanda pentru 
o Salvare către Serviciul de 
Ambulanță Timișoara. Tot în aceeași 
zi a fost emisă factura fiscală 0001, în 
valoare de 114 lei, sumă care a fost 
achitată de către clubul Cetate prin or
dinul de plată numărul 110 către Tre-

zoreria Timișoara.
„... vă rugăm să analizați posibil

itatea reprogramării jocului, întrucât 
din documentele anexate clubul nostru 
a luat toate măsurile pentru în
deplinirea condițiilor de disputare ale 
jocului, plătind în avans cu trei zile 
serviciile pentru care trebuia să bene
ficieze. Totodată credem în capaci
tatea dumneavoastră bazată pe 
corectitudine considerând că rezul
tatul trebuie să fie cel de pe teren în 
urma jocului și nu influențat de alte 
aspecte care să aducă prejudicii imag
inii sportului, a handbalului româ
nesc” este finalul memoriului înainta 
de Cetate forului conducător al hand
balului românesc.

Mureșul Deva îl va transfera pe Vali
Mureșul Deva a început cam
pania de achiziții pentru retu

rul campionatului. Un prim 
nume ajuns în ograda alb-roși- 

lor este mijlocașul Valentin 
Furdean, fost internațional de 

juniori hunedorean.

Valentin Furdean a avut sezoane 
mai puțin reușite după ce a fost trans
ferat de la Corvinul 2005, la UTA. Tal
entatul mijlocaș a bifat selecții la echipa 
națională Under 18, alături de fostul său 
coechipier de la Corvinul 2005, Iacob, 
ajuns între timp la Steaua II. Imediat 
după ce a fost transferat la „Bătrâna 
Doamnă”, Furdean nu a reușit să se 
impună în lotul arădenilor, iar Marius

Lăcătuș, pe atunci antrenor la UTA, a 
decis să nu îl păstreze în lot și l-a îm
prumutat. Nici după plecarea „Fiarei” 
soarta mijlocașului la închidere nu s-a 
îmbunătățit. Au urmat alte împrumu
turi, printre care unul de o jumătate de 
campionat la CFR Marmosim Simeria.

La începutul lui 2010, antrenorul

Situație critică la Jiul f
Reunirea lotului
a fost amânată
încet și sigur Jiul Petroșani intră în agonie. 
Confruntați cu plecările masive de jucători, 
petroșănenii s-au văzut puși în situația de a 
amâna reunirea lotului din lipsă de fotba
liști. Nu mai puțin de zece jucători și-au 
depus memorii pentru a deveni liberi de 

contract la Jiul Petroșani Aproape toți au 
mari șanse să câștige litigiile cu clubul, iar 

unii au făcut-o deja.

în atare situație, reunirea lotului, programată pen
tru ieri dimineață, nu a mai avut loc. Antrenorul Toni 
Sedecaru pur și simplu nu are cu cine să facă antrena
mente, pentru că majoritatea fotbaliștilor de valoare, 
care au fost titulari în turul campionatului, sunt pe pi
cior de plecare. Vicepreședintele clubului, George 
Boboc, a luat legătura cu jucătorii care au mai rămas 
în lot și le-a comunicat că reunirea echipei a fost 
contramandată până la o dată ulterioară, care va fi 
stabilită de conducerea clubului din Petroșani. Pa
tronul Alin Simota așteaptă încă un răspuns din partea 
oficialităților locale în legătură cu un ajutor financiar 
pentru clubul Jiul, răspuns care întârzie și care este

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasâ

- ȘTIRI - TALK-SHOW
- REPORTAJE - DIVERTISMENT

Furdean
Gheorghe Barbu pare decis 
să îl „recondiționeze” pe 
Valentin Furdean și să îl 
forțeze pe banda dreaptă, 
post deficitar la Mureșul 
Deva. Jucătorul se 
antrenează de câteva zile sub 
Cetate și mai trebuie doar să 
se înțeleagă asupra 
condițiilor contractuale cu 
conducerea deveană. Fur
dean va semna cu Deva din 
postura de jucător liber de

contract, după ce a fost cumpărat de 
UTA în urmă cu doi ani pentru suma de 
80.000 de euro. Antrenorul Gheorghe 
Barbu mai așteaptă zilele următoare la 
echipă încă im atacant, singurul vârf au
tentic din lotul Mureșului fiind în 
prezent Bajko Bama.

ț - ) 
foarte probabil să fie unul negativ. Intre timp, Jiul 
pierde viteză pentru că toate cluburile din liga secundă 
au început pregătirile în vederea returului.

La ce criză de jucători este în Valea Ji> :. 
conducătorii alb-negrilor au apelat la varr^ua 
rechemării unor jucători împrumutați și care în mod 
normal nu ar fi avut loc în lotul lui Toni Sedecaru. 
Unul dintre aceștia este fundașul Ciobanu, fotbalist 
care nu a bifat nici un minut pentru Jiul și care a fost 
împrumutat în tur la o obscură echipă din Liga a IV-a 
din Moldova, AS Roma (!).

De la reunirea Jiului ar fi lipsit în mod cert 
fundașul Salif Nogo. Acesta este încă în țara natală, 
Burkina Faso, și nu are viză de intrare în România. El 
nu a depus memoriu pentru a deveni liber de contract, 
dar nu pentru că și-ar fi primit banii, ci pentru că nu a 
mai fost în țară din luna decembrie. Salif Nogt .va 
reveni în această săptămână în România, dar cel mai 
probabil se va orienta spre o grupare din Liga I, Poli 
Iași și Astra Ploiești arătându-se deja interesate de ser
viciile fundașului de culoare. Printre puținii fotbr'' ’Vi 
care au mai rămas în lot, dar care se află și el pe pivior 
■de plecare, este Mihăiță Gheorghe. Tânărul jucător și- 
a amânat deocamdată depunerea memoriului până 
când va avea o discuție cu patronul Alin Simota, în 
care speră să își clarifice situația contractuală cu clubul 
din Valea Jiului.
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