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Liber la fondurile 
europene pentru 
regiunile rurale

„Europeanul anului 2010” 
vine la Orăștie!

lana Matei, orăștianca distinsă cu premiu „Euro
peanul anului 2010”, va sosi, săptămâna viitoare la 
Orăștie.

Edilul orăștian a invitat-o pe doamna Matei la se
diul primăriei, iar aceasta a acceptat invitația, pe care
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„ dezvăluie secretelepag. 9

frumuseții saleo
g
pag. 8

O
Curs Valutar

/ I l< hunt: 4. H8 2 
I. SB - Dolarul ittfiericiin: 2.9255

(il>P ■ f.iru sterlinii* J. ' / j
\ tt - (imnul de aur:

Sursa: I! \N

F Cover Story l~? - O pag*

g Din cuprins

Războiul liberalilor anunță 
cod portocaliu

Glasul Comunei
PeștișuMic
Libernliî și-au tras săgeți 
otrăvite pe tema
gunoaielor pag. 4 >

O Deva a rămas fără căldură
din cauza unui 
accident rutier

Politic
PDL și UDMR au semnat 
protocolul de colaborare

-......... .....—

hd
Editorial

de Bogdan Barbu

Gripa 
de tip românesc

Am aflat că singura țară din Eu
ropa în care numărul îmbolnăvirilor cu 
AH1N1 (“Gripa Nouă”, dar la felul cum 
e prezentată sună de parcă ai spune 
“Ciuma Neagră”!) crește în loc să scadă 
este România. Adică, atunci când peste

•tot epidemia se stinge, la noi ia amploare.
Se vorbește continuu - și cam atât 

— despre cât de jalnic e sistemul sanitar 
românesc și ce ar trebui făcut în legătură 
cu asta, dar măsurile care să dea rezultate 
și îmbunătățirile vizibile nu se văd și nici 
nu au cum să apară peste noapte. Până 
când un eventual Mesia al Sănătății ro
mânești va apărea, doctorii lucrează așa 
cum pot, cu ce au și cât se pricep; mij
loacele, aparatura, tehnologia pe care le 
au la îndemână rareori aparțin secolului 
21, iar medicamentele cele mai uzuale și 
mai solicitate se procură tot mai greu 
(blocajul financiar...).

Circulă un banc - dacă poate fi 
numit așa - în lumea medicală. în epoca

de piatră, bolnavul se ducea la șaman, 
care îi spunea: “ia rădăcina asta”: în Evul 
Mediu, vraciul zicea bolnavului: “rădă
cina nu e bună, ia poțiunea asta”; prin se
colul 1Ș, “poțiunea nu e bună, ia pilula 
asta”; în secolul 20, “pilula nu e bună, ia 
antibioticul ăsta”; în fine, în zilele noas
tre, doctorii au ajuns - în medicina alter
nativă - să recunoască: “antibioticul nu e 
bun, ia mai bine rădăcina asta”... Am 
impresia că în România se ajunge mai re
pede la rădăcini decât la medicamente; 
că orice boală, gripă sau altceva, e mai 
gravă la români; că o să ajungem să ne 
revendicăm și Gripa Nouă, că vorba aia, 
A H(i) 1 (a) N(oastră) 1...
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Amplasarea radarelor
Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Retdfrrilei5

Friptură 
de vită la tavă

Ingrediente:

500 g came macră de vițel
5 linguri de vin alb sec 
un cub de unt 
o linguriță muștar 
sare, piper, cimbru 
condimente pentru friptură
2 căței de usturoi

Mod de preparare:

Se taie carnea în felii de 1 
cm grosime și se bate bine cu 
ciocanul de șnițele. Se unge cu 
toate ingredientele, mai puțin 
usturoiul care se taie felii. Se 
acoperă cu apa în care s-a pus 
vinul și se dă la cuptor la foc 
mediu. Se verifică din jumătate 
în jumătate de oră dacă are apă 
suficientă să fiarbă. Cât de re
pede este gata depinde de fră
gezimea cărnii.

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva: - 8/ -1,- 11/-9
Petroșani: - 18/- 15, - 15/- 7
Hunedoara: - 12/ -10, -9/ -2 

Hațeg: - 13/- 11, - 10/-3
Brad: -11/-9, - 8/-2t
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► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 orăștie - Halta Geoagiu
- Izvorul Rece

► DN 7 Simeria - Simeria Veche
- Spini

► DN 7 Mintia - Vețel

►DN 7 Vețel - veșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Vulcan

■^■Sfântul Zilei
Sfântul Grigorie, arhiepiscopul 
Constantinopolului

Marele Grigorie, Cu
vântătorul de Dumnezeu, a 
trăit pe vremea împărăției 
lui Valens (364-378) și 
Teodosie cel Mare (379- 
395) și s-a născut în 
cetatea Nazianz din Ca- 
padochia, către anul 328. 
Se trăgea din părinți de 
bun neam și drepți, Grig
orie și Nona, tatăl său, 
măcar că de curând era 
venit la credință, fiind, 
pentru vredniciile sale, 
episcop de Nazianz. Ajuns 
la măsura vârstei și 
plăcându-i să învețe, Sfân
tul Grigorie a străbătut, ca 
nimeni alțul, tot 
meșteșugul învățăturii, 
umblând la, școlile cele 
mai de seamă din vremea 
sa: la Cesareea Ca- 
padochiei, unde s-a împri
etenit cu Sfântul Vasilie, la 
Cezareea Palestinei, la 
Alexandria și la Atena, 
școala cea mai înaltă de 
atunci, unde a și fost rugat 
să rămână ca dascăl. S-a 
întors, însă, și s-^făcut 
dascăl în Capadochia, 
lângă tatăl său, bătrân, 
care l-a sfințit, fără voia

lui, preot. Voind însă tatăl 
său să-l sfințească episcop, 
în locul său, Sfântul Grig
orie a fugit în pustie, lângă 
Sfanțul Vasilie, prietenul 
său, de unde peste o 
vreme, s-a întors totuși, 
chemat în ajutor de tatăl 
său, ajuns, acum, la 
neputință. A fost sfințit 
episcop, mai târziu, de 
Sfântul Vasilie, pentru 
cetatea Sasima, tot fără 
voia.iui.

Era un cuvântător în
născut. Iubea viața 
duhovnicească, poezia 
creștină și teologia pe înțe
lesul oamenilor. Iar când 
Biserica cea mare din 
Constantinopol era 
amenințată de rătăcire, 
când dreapta credință era 
primejduită de înșelă
toarea învățătură a lui 
Arie, Sfântul Grigorie a 
fost chemat de puținii 
dreptcredincioși din 
cetate, ca să le fie păstor și 
el a primit. Sfântul Grig
orie a adunat pe credin
cioși într-o bisericuță 
mărginașă, deschisă chiar 
în casa uneia din rudele

sale, bisericuță pe 
care el, a numit-o'* 
biserica învierii. 
Aici a rostit el 
cele cinci cuvân
tări teologice ves
tite, care i-au adus 
faima de mare cu
vântător al lui 
Dumnezeu. Că ele 
tălmăceau, pe 
înțeles omenesc, 
dreapta învățătură 
despre Sfânta 
Treime. Și pe 
mulți i-a întors la 
dreapta credință.

Fericitul Grigorie a 
fost, o vreme, și patriarh al 
marii cetăți a Constan- 
tinopolului, iar la cel de-al 
doilea Sinod ecumenic, ce 
s-a ținut la anul 381, în 
Constantinopol, pe vremea 
binecredinciosului împărat 
Teodosie, Sfântul Grigorie 
a adus multe dovezi contra 
greșitelor învățături ce tul
burau atunci Biserica. Din 
cauza unor neînțelegeri, în 
scurtă vreme, Sfântul a 
părăsit însă scaunul patri- 
arhicesc și s-a retras în sin
gurătate, unde până la

sfârșitul vieții sale, multe 
scrieri și poeme de viață 
duhovnicească, de teolo
gie pe înțeles și de poezie 
creștină a lăsat Bisericii, 
în teologia lui, Biserica 
Răsăritului și-a văzut 
tălmăcită propria ei teolo
gie despre taina Sfintei 
Treimi și, iată de ce, ea îl 
cinstește pe Sfântul Grig
orie ca pe teologul ei cel 
mai de seamă. Și așa, 
trăindu-și credința și 
tălmăcind pe Dumnezeu și 
tainele Lui oamenilor, 
Sfântul Grigorie s-a mutat 
la Domnul, la 25 ianuarie, 
în anul 389.

HOROSCOP

Te bucuri de echilibru în relația 
cu persoana iubită. Cei în cuplu trec 
printr-o perioadă bună atât din punct 
de vedere sentimental, cât și sexual. Ca lu
crurile să se desfășoare armonios trebuie să fii 
mai puțin autoritar cu unii membri ai familiei.

în casă au loc mai multe eveni
mente. Unii nativi se mută în altă casă, 
alții dau petreceri. Dacă ai deja copii 
și aceștia sunt mari, s-ar putea să te
anunțe că vei avea un nepot. Există unele ten
siuni între tine și prietenii tăi.

Există riscul unor tensiuni în re
lațiile cu ceilalți. Cu toate că vrei să 
faci progrese, te lovești de unele 
piedici. Ești apropiat de rude și chiar
ți-ai putea ajuta sau proteja un frate sau o soră.

Ți se propun niște proiecte avan- 
tajoase în activitățile personale. Dacă 
insa exista situații in care tu nu ai 
nimic de-a face cu un anumit proiect, 
rămâi neutru. Ziua aceasta favorizează vtă. Te 
familie și relațiile între părinți și copii.

poate să ai unele neplăceri pe plan alimentar.

Acasă riști să provoci unele ten
siuni în relațiile eu rudele. De data 
aceasta cel mai bine pentru tine ar fi să 
te abții. Organismul este sensibil și se

Atenție la situația materială. 
Gândește-te serios să strângi cureaua. 
Nu te hazarda în operații financiare 
pline de hazard, care te vor costa 
scump.

îți concentrezi întreaga energie 
asupra muncii, iar rezultatele nu în
târzie să apară. Ești dinamic și inge
nios. Orice proiect îți iese bine fără să
depui un efort mare. Ai avea totuși nevoie de 
ceva mai multă libertate de mișcare.

ianuarie
de-a lungul timpului

lg

1475: Ștefan cel Mare, domnul 
Moldovei (1457-1504), ă trimis o scrisoare 
circulara principilor din Europa anunțându- 
le victoria pe care a repurtat-o asupra tur
cilor la Vaslui (10 ianuarie)

1859: Alexandru Ioan Cuza îl numește 
v pe loan Alexandru Filipescu prim-ministru 

gf. Țării Românești

1919; Președintele SUA, Woodrow 
Wilson (1913-1921), propune la Conferința 
de pace de la Paris crearea Ligii Națiunilor

1924: Au început primele Jocuri 
Olimpice de Iama în Franța, la Chamonix

1988: Inaugurarea Bibliotecii române 
din Paris

1999: Cutremur cu magnitudine 6 pe 
scara Richter în Columbia; 1.171 morți

2006: Vatican: Papa Benedict al XVI- 
lea publică prima să enciclică, intitulată t 
Deus Caritas Est

Bancurile zilei
© © ©

- Âcuzat, recunoaște că 
ai greșit.

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

© © ©

Pe piatra funerară a

unui catâr, mascota unității, 
stătea scris: "Aici zace catî- 
rul John, care a lovit cu co
pita un căpitan, trei sergenți, 
15 soldați și o grenadă..."

© © ©

Sergentul către plutonul 
de soldați abia recrutați:

- Băgați la tărtăcuță, re
gulamentul nu poate ft în-

călcat absolut niciodată, cu 
excepția situațiilor prevă
zute de regulament!

© © ©

Grozav aș vrea să zbor 
pe Lună în timpul tezelor! 

■ - De ce?
- Acolo orice materie 

este de 6 ori mai ușoară!

© © ©

- Cred că notele pe 
care mi le-ai adus cer o bă
taie zdravănă.

- Nu te sfătuiesc s-o faci, 
tăticule, profesorul nostru 
de matematică e campion la 
karate!

© © ©

Verifică bine dacă ți-ai plătit 
toate facturile și evită întârzierile. 
Bazează-te doar pe salariu, pentru că 
alte venituri nu îți intră în cont. Se ' 
poate să ți se facă unele propuneri de 
colaborare. Dacă ai nevoie de informații supli
mentare, cere-le unor specialiști.

Te simți din ce în ce mai puțin / 
atașat de partenerul de viață. în 
schimb, se poate să fii atras de o per- ))
soană nouă și cu greu vei rezista ten
tațiilor. în privința banilor evită tranzacțiile cu 
caracter speculativ.

în casă s-ar putea naște unele 
conflicte cu persoanele mai în vârstă. 
Trebuie să înțelegi că toată lumea are 
nevoie de libertate de mișcare. Dacă
faci unele tranzacții care privesc o proprietate, 
fii vigilent și clarifică toți termenii contractu
lui.

Uranus este planeta neprevăzu
tului. Acesta face cumva fragilă viața 
de familie. Ar putea apărea unele sur
prize și nu toate sunt plăcute. Ai grijă la alimen
tație.

Acorzi foarte mult timp familiei. AA,. 
Dacă ai avut unele neînțelegeri cu Jr 
părinții, este un moment prielnic pen- ’ 
tru o reconciliere. Este de asemenea o zi bună 
ca să îți faci ordine în viața profesională.
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Războiul liberalilor anunță cod portocaliu

A început scandalul între libe
rali. Mircia Muntean și Florin 
Oancea și-au servit unul altipa 
' 'be grele, la ultima ședință a 

Consiliului Local Deva. Cei 
doi lideri liberali s-au contrat 
"e mai multe proiecte. Parcă
rile din municipiul Deva sunt 

ale nimănui. Firma Urban 
Construct nu mai are dreptul 

să încaseze taxa de parcare, iar 
Consiliul Local nu a hotărât 
cine va administra parcările 

orașului Proiectul de hotărâre 
prin care se dorea încredința
rea acestui serviciu unei firme 
ce s-a înființat „peste noapte” 
a picat la vot în ultima ședință 

a aleșilor locali

Contractul Primăriei Deva cu 
firma Urban Construct a expirat în luna 
noiembrie a anului trecut, iar noua 
firmă care ar vrea să administreze par
cările municipiului e înființată în urmă 
cu câteva zile și a fost contestată de ma
joritatea consilierilor locali.

„Nu ne mai trageți 
pe dreapta...”

Primarul Mircia Muntean a pro
movat un proiect de hotărâre prin care 
ar fi vrut să dea în administrarea unei 
firme nou înființate spațiile de parcare 
din oraș. Proiectul a fost atacat de vi- 
ceprimarul Florin Oancea „Nu știm 
nimic despre această firmă și nici de
spre activitatea ei. în 2009, aici, în Con
siliul Local am stabilit că orice 
concesiune se va face doar prin licitație 
publică pentru că este nevoie de trans

parență. Acum ni se cere să abrogăm 
această hotărâre”, a declarat vicepri- 
marul Florin Oancea. El propune ca 
parcările să treacă în administrarea 
Consiliului Local, iar pentru că e un 
moment în care toată lumea vorbește 
despre disponibilizări, o parte din anga- 
jații primăriei ar putea să își găsească o 
slujbă în cadrul acestui serviciu. Pe de 
altă parte, consilierul liberal Ioan David 
spune că un referent cu studii supe
rioare din cadrul primăriei nu ar merge 
să taxeze mașinile în stradă.

Primarul vrea sistem 
electronic de taxare

Mircia Muntean susține că dorește 
asocierea cu firma Landparking Cars 
pentru că reprezentanții acesteia i-au 
promis modernizarea parcărilor publice 
și implementarea unui sistem electronic 
de taxare a biletelor. „în orice stat și în 
orice oraș modem din România, există 
parcări cu plată. Niciodată, cu tașca în 
mână nu o să adunăm bani din parcări. 
Oamenii cu tașca trebuie să dispară”, 
explică primarul Devei. De asemenea, 
acesta este de părere că trebuie să dis
pară și favoritismele. „Mereu există 
câte unul căruia nu i se ridică mașina 
chiar dacă parchează pe zona verde”, 
adaugă Mircia Muntean.

Atmosfera din sala de ședință s-a 
îngreunat și mai mult atunci când ma
joritatea consilierilor peneliști au 
hotărât să îi dea dreptate viceprimarului 
Florin Oancea. Proiectul a picat și pen
tru ca primarul Mircia Muntean să se 
simtă ca pe vremea în care întreg con
siliul local îi era ostil, unul dintre aleșii 
locali i-a deschis o portiță legală de a

„Nu e o chestiune de joacă și 
o chestiune de-a începe acum să 
spunem că rezolvarea problemei 
îmi trimit șoferul la examen și re
structurarea o fac că mă duc și

scot funcționarii în stradă, umblând cu tașca și cu 
biletele de la mașină la mașină și cerșind bani de 
la unul și de la altul. Nu cred că funcționarii pub
lici merită această soartă. Ei au variante. Există 
sindicate care îi protejează. ”

Mircia Muntean, 
primar al municipiului Deva

g
“Sunt convins că domnului primar îi e greu să conducă 
Primăria Deva fără mine. Dar vreau să vă spun ceva, în cal
itatea mea de viceprimar, de formație economist (dânsul este 
q | inginer): între 1.800 de euro pe lună (care înseamnă undeva 
la 65 de milioane, cât ar plăti această firmă) și cele aproape

800 de milioane de lei - pe care le-ar încasa 
Primăria Deva prin serviciul propriu de taxare a 
acestor parcări, este o diferență foarte mare. Toc
mai pentru că este un buget de criză, tocmai pentru 
că de la Guvern am pierdut fonduri importante, cel 
puțin în parte să compensăm prin această mai 
bună colectare. Iar cea mai bună colectare o facem 
noi, prin serviciul SP1GM, nu 
printr-o redevență pe care ne-o dă 
sau nu ne-o dă firma respectivă. ”

Florin Oancea,
viceprimar al municipiului Deva

ieși onorabil din dispută, aducând în 
atenție câteva vicii de procedură. „Eu 
consider că nu suntem în măsură să 
votăm această hotărâre. Nu s-a stabilit 
nici durata concesiunii, nici clauzele 
contractuale. Solicit să dispunem 
amânarea soluționării acestui proiect”,

a declarat Dorin Oană, consilier local 
PNL. într-un final, cu doar patru voturi 
pentru, proiectul de hotărâre a fost 
respir.s, iar asocierea cu firma Land
parking Cars nu s-a putut face.

Elena Matieș Iancău

PDL și UDMR au semnat protocolul de colaborare
Sâmbătă, președinții PDL și 
UDMR Hunedoara, Tiberiu 

Iacob-Ridzi și Iuliu Winkler au 
semnat protocolul de colabo
rare la nivel județean dintre 

cele două partide, după cum se 
arată într-un comunicat de 

presă comun. PDL și UDMR 
își vor susține necondiționat 
reprezentanții din instituțiile 

județene de la direcțiile decon- 
centrate și reprezentanții aleși.

Fiecare dintre parteneri se obligă 
>1 sprijine pe celălalt în atingerea 

obiectivelor specifice. Astfel, PDL tre
buie să susțină toate inițiativele menite 
să consolideze comunitatea maghiară 
din județ, iar UDMR are obligația să 
sprijine toate proiectele inițiate de către 
PDL la nivel local și județean. în* 
schimbul sprijinului reciproc reprezen
tanții celor două partide trebuie să se 
abțină de la orice gesturi, declarații sau 
poziții publice care ar afecta colabo
rarea la nivel județean. Pentru punerea 
în aplicare a prevederilor, documentul 
prevede constituirea Consiliului de Co
ordonare Județean compus din câte 
cinci reprezentanți ai celor două for
mațiuni politice în- frunte cu liderii 
județeni. Organismul în care se vor lua 
deciziile comune cuprinde, alături de 
cei doi președinți pe Dorin Păran, 
Viorel Arion, Marius Omotă și Alexan

dru Munteanu (PDL), respectiv Szell 
Lorincz, Fiîlop Bela, Pogocsân Ferdi
nand și Burjân Grigorie (UDMR).

Maghiarii au primit 
posturi de șefi 
la deconcentrate

UDMR a primit șefia a două insti
tuții deconcentrate din județ. Astfel, 
reprezentanții UDMR au obținut pos
turile de director coordonator la Di
recția Județeană de Control Calitate în 
Construcții (Veress Edmund) și la Ser
viciul de Gospodărire al Apelor Hune
doara (Burjân Grigorie) și posturile.de 
directori adjuncți la Inspectoratul Șco
lar (Mate Marta), Direcția pentru 
Tineret (Szell Lorincz). „Posturile de la 
Direcția Generală de Finanțe și Direcția 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
sunt ambele pentru economiști. 
Deoarece avem mai mulți candidați

urmează să stabilim în 
structurile interne ale partidului cine va 
ocupa aceste funcții”, a spus Iuliu Win
kler.

„Dânșii și-au dorit 
mai mult, dar în, 
final am căzut de 
acord”

Șeful PDL din județ, Tiberiu 
Iacob-Ridzi, afirmă că este mulțumit de 
începutul colaborării cu UDMR. „Ne
gocierile s-au purtat într-o notă destul 
de strictă, după principiul pricind pro
centul populației maghiare din județ. 
Au existat discuții aprinse, dânșii și-au 
dorit mai mult, dar în final am căzut de 
acord”, a declarat Iacob-Ridzi. în ceea 
ce privește reacțiile adverse la numirea 
unui prefect și a unor reprezentanți ai 
UDMR la deconcentrate, Ridzi consid
eră că acestea nu trebuie luate în seamă. 

„Cred că am depășit această fază. Im
portant este ca noi, cei din PDL să fim 
de acord, iar părerea altora contează 
mai puțin. Prin protocolul încheiat am 
stabilit ca fiecare dintre cele două par
tide să aibă o anume conduită având în 
vedere și experiența din coalițiile cu 
PNL și UDMR”.

Potrivit președintelui Tiberiu 
Iacob-Ridzi, PDL urmează să sta
bilească cine va ocupa posturile rămase 
încă vacante la instituțiile deconcen- 
trate.

„Am avut și puncte 
de vedere divergente 
pe care am reușit să 
le armonizăm”

Liderul județean al UDMR se de
clară mulțumit de discuțiile purtate, 
vreme de două zile, cu reprezentanții 
PDL. „Eu cred că am pășit cu dreptul și 

atmosfera de colaborare existentă este 
de bun augur. Nu mi-am atins în totali
tate obiectivele privind funcțiile de con
ducere la nivelul județului. Mi-aș fi 
dorit mai mult, dar văzând deschiderea 
partenerilor noștri am considerat mai 
importantă colaborarea sinceră și de 
substanță pe proiectele celor două for
mațiuni politice legate de dezvoltarea 
județului, de nivelul de trai al locuito
rilor sau de dezvoltarea unor obiective 
economice. Am avut și puncte de 
vedere divergente pe care am reușit să 
le armonizăm. Este foarte important că 
am decis ca la nivelul Consiliului de 
Coordonare Județean hotărârile se vor 
adopta prin consens, ceea ce înseamnă 
că vom discuta până ce vom ajunge la 
vederi comune”, a declarat Iuliu Win
kler.

Liderul UDMR arată că s-a creat 
doar cadrul de discuții la nivel județean, 
întâlnirile urmând a avea loc o dată pe 
lună și de câte ori este nevoie. Pentru 
moment s-au stabilit doar funcțiile de 
conducere de la direcțiile deconcen- 
trate, dar vor avea loc discuții privind 
bugetele locale sau proiectele inițiate de 
primari ai PDL.

Liderul județean al UDMR spune 
că cele două partide vor avea o colabo
rare de durată. „Dorim să colaborăm 
până în 2012, dar nu este exclusă o co
laborare pentru viitorii șapte - opt ani. 
Personal sunt adeptul colaborărilor pe 
termen lung”, arată Winkler.

Cătălin Rișcuța

posturile.de
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Mi separe o încercare nesimțită de a aduna câteva voturi 
din cartierele sărace”

Mircia Muntean

Poștașii sunt 
mai vânați 
decât bancherii

Sorin B., de 34 de ani, un 
bărbat care este bolnav psihic, a ata
cat factorul poștal care îi aducea pen
sia de boală a fratelui său. Incidentul 
a avut loc în urmă cu trei zile, în jurul 
orei 11:30" în localitatea Petrila, în 
cartierul Burdești. Se pare că, 
bărbatul a atacat-o pe poștăriță pen
tru că a primit o sumă de bani mai 
mică față de luna precedentă. 
Explicațiile pe care i le-a dat femeia 
nu l-au mulțumit însă pe individ, ast
fel că acesta a devenit recalcitrant și 
a încercat să îi fure acesteia banii din 
geantă. Poștașul s-a văzut astfel 
nevoită să folosească sprayul iritant- 
lacrimogen pe care îl avea în dotare, 
după care a fugit. După incident, 
Sorin B. a plecat de acasă și a fost 
găsit de jandarmi în zona Cimpa, din 
localitate. Bărbatul a fost dus de jan
darmi la sediul poliției din Petrila, 
unde a fost audiat. Pe numele lui 
polițiștii au întocmit dosar de cerc
etare penală pentru comiterea 
infracțiunii de tentativă de furt. De 
asemenea, urmează ca el să fie supus 
unei expertize psihiatrice, pentru a se 
stabili dacă a acționat sau nu cu 
discernământ.

Furt din magazin
'1*

Traian P., de 29 de ani, a fost 
surprins de agenții de pază a urni su
permarket în timp ce fura mai multe
bunuri de pe rafturile magazinului. 
Incidentul a avut loc în urmă cu trei 
zile, în jurul orei 18:40.

Bunurile furate, în valoare de 
162 de lei, au fost restituite magaz
inului, iar bărbatul s-a ales cu un 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt cal
ificat.

A fost rănit pentru că 
șoferul era băut

Un grav accident rutier soldai 
cu rănirea gravă a unui om a avut loc 
la sfârșitul săptămânii trecute, DN 
6o, în localitatea Bănița. Marian S., 
de 33 de ani, din Petrila, mergea cu 
autoturismul pe direcția Bănița - 
Petroșani.

Șoferul nu a adaptat viteza la 
drumul acoperit cu mâzgă și a dera
pat, intrând într-un podeț. în urma 
derapajului, Ioan G., de 26 de ani, 
din Petroșani, care se afla pe scaunul 
din dreapta - față al autoturismului a 
fost rănit grav.

Rănitul a fost internat la Spi
talul de Urgență din Petroșani. în 
urma testării șoferului cu aparatul 
etilotest a reZultat o concentrație 
alcoolică de 0,64 mg/1 în aerul expi
rat, fapt pentru care i s-au recoltat 
probe biologice de sânge în vederea 
stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Maria Bulz
k

Deva a rămas fără căldură din cauza unui accident rutier
Aproximativ 12.000 de apartamente 

din municipiul Deva au rămas fără căldură 
și apă caldă vineri seara, în jurul orei 19:30 
din cauza unui accident rutier în care magis
trala care alimentează cu agent termic mu
nicipiul Deva a fost distrusă.

Locuitorii municipiului Deva au 
rămas fără căldură în cea mai geroasă 
noapte din această iarnă. Accidentul care a 
provocat avaria s-a produs pe DN 7, pe raza 
localității Mintia, când Daniel U., de 23 de 
ani, din localitatea Aninoasa, județul Argeș,

Liberalii și-au tras săgeți otrăvite
pe tema gunoaielor
Firma care se ocupă de salu

brizarea orașului Deva vrea să 
majoreze prețurile cu până la 
130 la sută. Acest lucru a pro
dus scântei în ședința de consi
liu local, dar și între primarul 
Mircia Muntean și viceprima- 
rul Florin Oancea. Cei doi li
deri PNL și-au aruncat unul 
altuia mai multe săgeți otră
vite, iar la final inițiativa pri

marului a picat la vot.

Societatea Salubritate S.A. a 
câștigat în luna aprilie a anului trecut 
licitația pentru concesionarea servici-

Spărgătorii de locuințe din Colonie 
au fost prinși_________

Trei bărbați suspecți de comiterea a 
patru furturi calificate din câteva locuințe 
situate în cartierul Colonie, din municipiul 
Petroșani, au fost reținuți 24 de ore în baza 
unei ordonanțe de urgență.

Polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale împreună cu polițiști din cadrul 
Serviciului de Intervenție Rapidă din cadrul 
IPJ Hunedoara au efectuat joi dimineață, 
șase percheziții domiciliare și descinderi la 
locuințele persoanelor suspecte de furturile 
din cartierul Colonie, din municipiul 
Petroșani.

Cei trei bărbați suspectați sunt Cosmin 
M., de 29 de ani, care locuiește fără docu
mente legale în Petroșani, Suliman M., de 
35 de ani, din Petroșani, și Alin C., de 23 de 
ani, din aceeași localitate. Toți trei au an
tecedente penale. în urma cercetărilor făcute 
de polițiști s-a descoperit că cei trei au 
comis furturile în perioada decembrie 2009- 
ianuarie 2010. Hoții erau dinamici și foarte 
„productivi”.

într-o singură noapte Cosmin M. și 
Suliman M. au comis două spargeri. în 
noaptea de 7 ianuarie ei au sărit gardul care 
împrejmuia o casă situată pe Strada Oltului, 
de unde au furat două spirale din cupru și o 
țeavă de legătură din același metal (utilizate 
de proprietar ca răcitor pentru cazanul de 
țuică).

Ulterior hoții le-au vândut la un centru 
de colectare a fierului vechi pentru suma de 
250 de lei. în aceeași noapte cei doi au intrat 

șoferul unui autotren a încercat să evite im
pactul frontal cu un autoturism condus de 
Remzi R., un cetățean bulgar, care s-a an
gajat într-o depășire neregulamentară.

încercând să evite impactul, șofernl 
autotrenului a virat brusc, pierzând con
trolul volanului. Autotrenul a ieșit înafara 
șoselei, după care s-a izbit puternic în con
ducta care alimentează cu jpă caldă și agent 
termic orașul Deva. Conducta fisurată trans
porta apa răcită din Deva în termocentrala 
Mintia, unde era încălzită și trimisă din^iou 

ilor de salubrizare a municipiului Deva. 
Acum, reprezentanții firmei vor să 
crească tarifele. „Acum 11 luni ați par
ticipat la o licitație publică pe care ați 
câștigat-o datorită tarifelor mici pe care 
le ofereați. Dacă veneați cu tarifele de 
acum nu câștigați. Acum, în an de criză, 
veniți cu o majorare cuprinsă între 50 
și 130 la sută, invocând aceste majorări 
ca o consecință a creșterii ratei inflației 
și a faptului că a fost influențat negativ 
costul combustibilului ori al energiei 
electrice. Rata inflației este de șase la 
sută, iar majorarea de 130 la sută mi se 
pare total neserioasă. Propun consilier
ilor locali, ca până trece criza, să nu mai 
aprobe nici o majorare de tarife, care să 
fie o povară pentru cetățenii Devei”, 
spune Florin Oancea. Aceste cuvinte i 
s-au părut primarului Mircia Muntean 
total nepotrivite, care a replicat: „Mi se 
pare o încercare nesimțită de a aduna 
câteva voturi din cartierele sărace”, 
spune el.

JNu e mult un euro 
pe lună”

în magazia unui imobil situat pe Strada 
Matei Basarab. Și de aici au furat bunuri în 
valoare de 150 de lei.

Prejudiciul a fost însă recuperat. 
„Lovitura” cea mare a fost dată însă cu două 
nopți mai târziu. Atunci Cosmin și Suliman 
au spart ușa unei locuințe de pe Strada 
Digului, din Petroșani.

Din imobilul respectiv au furat un cal
culator. un polizor unghiular, o mașină 
eiectrivă de găurit și un aparat video. Val
oarea estimativă a ..capturii” se ridică la 
1.785 de lei. Bunurile respective au fost însă 
recuperate în totalitate.

în palmaresul grupului de hoți a fost 
trecut și furtul comis de Alin C.. care în luna 
decembrie a anului trecut a intrat în curtea 
unui gospodar care locuiește pe Strada 
Dărănești. de unde a furat bunuri de 600 de 
lei. Și de această dată bunurile au fost recu
perate.

Cosmin M. și Suliman M. au fost 
prezentați magistraților hunedoreni. care au 
decis arestarea lor preventivă pentru 29 de 
zile. Celălalt infractor. Alin C. este cercetat 
în stare de libertate.

Cercetările sunt continuate de către 
polițiștii Biroului de Investigații Criminale 
Petroșani pentru stabilirea întregii activități 
infracționale a celor trei suspecți. în cazul 
în care vor fi găsiți vinovați, riscă pedeapsa 
cu închisoarea între 3 și 15 ani.

Maria Bulz

spre oraș. Timp de câteva minute, până când 
a fost sistată alimentarea conductei, apa 
fierbinte.a curs pe șosea și pe calea ferată 
din apropiere. Astfel, în scurt timp calorifer
ele, din casele devenilor branșați încă la 
rețeaua de termoficare a orașului, au devenit 
reci. Accidentul nu a provocat victime, însă 
timp de trei ore, traficul rutier a fost blocat: 
Autotrenul a fost tractat în jurul orei 21:30 
cu două macarale de mare tonaj într-o par
care din apropiere. întreaga operațiune a 
fost supravegheată de prefectul județului și 

sunt cele mai mici din România pentru 
orașele de mărimea Devei. Să nu 
credeți că am venit să cerșim. Dar ca o 
activitate să se desfășoare în bune 
condiții trebuie să fie bazată pe niște 
venituri. înțeleg greutățile care apasă pe 
cetățenii Devei, dar cred că un euro, cât 
ar trebui să plătească pe lună, nu este 
mult”, spune Dan Josan, director al 
firmei Salubritate S.A.

în prezent, devenii plătesc lunar 
2,85 lei pentru serviciile de salubrizare, 
în urma majorării tarifelor, ei ar urma 
să plătească lunar 4,28 de lei.

“Sunt oameni 
pentru care un leu 
contează”

Consilierul PSD Vasile Țonea nu 
crede că această majorare este

Reprezentanții firmei Salubritate 
S.A. consideră că această solicitare de 
majorare este perfect normală. „Chiar 
cu această majorare propusă, tarifele

Dan Josan, director 
al firmei Salubritate S.A.

Țepari în trei județe
Patru persoane care au emis 

infracțiuni economice în trei județe, timp 
de un an, sunt cercetate de ofițerii din 
cadrul Șerviciului de Investigare a Fraude
lor. Grupul infracțional emitea file CEC 
fără acoperire. în schimb primeau marfă pe 
care ulterior o valorificau sub prețul de 
achiziție.

Gruparea infracțională era constituită 
din Florin J., de 34 de ani, din Gurasada, 
arestat deja pentru o altă infracțiune, Călin 
M., de 30 de ani, din comuna Meteș, 
județul Alba, Dorina A., de 37 de ani, din 
municipiul Hunedoara, de asemenea, 
arestată în altă cauză și Lorin D., de 32 de 
ani, din județul Alba. Primii trei figurează 
în evidențele poliției cu antecedente pe
nale.

în urmă cu doi ani, cele patru per
soane au cumpărat o societate comercială 
care avea sediul social în comuna 
Gurasada, fără a înregistra numele admin
istratorului la Oficiul de Registru al 
Comerțului, așa cum ar fi fost legal.

Astfel ei și-au început activitatea 
infracțională în luna mai a anului 2008.

Până în mai 2009. cei patru au emis 
13 file CEC fără a avea în contul societății 
comerciale nici un ban, primind în schimb 
marfa.

Ulterior marfa era vândută la un preț 
cu mult mai mic comparativ de prețul 
pieței Valoarea cecurilor fără acoperire 
este de 273.767 de lei.

Documentele au fost emise pentru 
mai multe societăți comerciale situate pe 
raza județelor Hunedoara, Alba și Sibiu.

inspectorul șef al ISU Hunedoara. Lucrările 
de reparare a conductei au durat zece ore. 
Pe tot parcursul nopții, cât au durat proce
durile de remediere, pompierii au asigurat 
iluminatul la locul intervenției cu un gener
ator și un proiector. Alimentarea cu apă 
Caldă și căldură a orașului a fost reluată 
sâmbătă după-amiază, în jurul orei 13:30. 
în acest caz polițiștii au întocmit dosar 
penal pentru distrugere din culpă.

Maria Bulz

justificată. “Sunt oameni pentru care un 
leu contează, iar noi avem datoria să-i 
protejăm. Sunt de acord că trebuie să 
facem un echilibru: nici societatea nu 
trebuie să moară, dar nu putem nici să 
băgăm mâna în buzunarul oamenilor 
fără nici o justificare economică. Pe 
fondul crizei, o astfel de majorare este 
imorală”, este de părere Vasile Țonea.

Pe de altă parte, consilierul liberal 
Sandu Borbeanu nu consideră că 
această majorare este una justificată. 
“Mf se pare sub prețul pieței chiar cu 
această majorare. Cum cei u,..‘ 
București nu sunt supărați că plătesc 
nouă lei pe lună, iar noi suntem pentru 
patru lei. Mi se pare o propunere 
rezonabilă”, afirmă Borbeanu.

Părerile consilierilor locali vizavi 
de această problemă au fost împărțite, 
dar pentru că cei mai mulți au spus 
“NU”, taxele pentru serviciile de 
salubritate nu vor fi.majorate.

Elena Matieș Iancău

Dosarul celor patru țepari a fost 
înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara, cu propunere de trimitere în 
judecată.

Maria Bulz

Oferta 
Inspectoratului Școlar 
este: doi în unu

Un număr de 280 de posturi din 
învățământul preuniversitar hunedorean 
vor fi reduse începând cu 1 septembrie: 
2010. De asemenea, mai multe școli din 
județ vor fi comasate. Cele mai multe 
schimbări vor avea loc în structurile 
școlare din municipiul Hunedoara, unde 
din zece școli vor rămâne doar cinci.

La Deva vor fi afectate de restruc
turare mai multe licee. Astfel, Liceul 
Teoretic Traian se va uni cu Liceul Ped
agogic “Sabin Drăgoi”, Grupul Școlar 
“Grigore Moisil” va fi comasat cu 
Grupul Școlar “Horea”, iar Grupul 
Școlar de Arte și Meserii “Ion Mincu” 
se va uni cu Școala Generală “Octavian 
Goga”. Cu aceste comasări se face și L 
reducere la cheltuielile de întreținere a 
unor clădiri care erau utilizate la 
jumătate de capacitate, cum este și cea 
a Liceului Traian, sunt de părere 
reprezentanții Inspectoratului Școlar 
Județean (IȘJ) Hunedoara. “La discuțiile 
pe care le-am purtat au participat și 
reprezentanți ai primăriilor, dar și ai 
sindicatelor. Am luat punctual fiecare 
oraș și fiecare caz în parte. Singurele 
obiecții le-au avut primarii din Băița și 
Petrila, dar până la urmă și ei au înțeles 
că nu este altă soluție ”, spune Alexan
dru Lăutaru, inspector șef al IȘJ Hune
doara. Potrivit acestuia, dintre posturile 
reduse, 30 sunt din învățământul special 
- unde se va merge pe efectivul maxim 
de elevi pe clasă. De asemenea, sun* 
afectate și 30 de posturi de titulari 20 
din învățământul primar și zece din cel 
gimnazial. (E.M.I.)
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Glasul Comunei Peștișu Mic

Comuna Peștișu Mic face
pași mari pe drumul dezvoltării• •

Situată în centrul județului 
Hunedoara, comuna Peștișu 
Mic este formată din nouă 

sate, fiind una dintre cele mai 
întinse comune din județ. Co
muna se învecinează la est cu 

municipiile Deva și Hune
doara, la nord cu comunele 

Cîrjiți și Vețel, la vest cu comu
nele Vețel și Cerbăl, iar la sud 
cu comunele Cerbăl și munici
piul Hunedoara. Trei dintre 

cele nouă sate aparținătoare de 
Peștișu Mic se află în Ținutul 
Pădurenilor: Ciulpaz, Cutin și 

Dumbrava.

Peștișu Mic are un primar tânăr, 
care a reușit în nici doi ani să finalizeze 
investiții importante. Leorean Casian 
Vainea se află la primul său mandat la 
conducerea administrativă a comunei, 
fiind unicul primar al P.N.G. din județul 
Hunedoara.

Și pentru anul 2010, edilul din 
Peștișu Mic și-a propus realizarea unor 
proiecte care să contribuie la dez
voltarea comufiei. Un alt punct pe 
agenda de lucru a administrației locale 
este și readucerea la lumină a tradițiilor 
din Ținutul Pădurenilor.

Realizarea este cu atât mai importantă 
cu cât Peștișu Mic nu poate înainte pen
tru finanțare europeană proiecte pentru 
canalizare și apă, deoarece comuna are 
sub două mii de locuitori. Dacă s-ar 
face un proiect comun cu primăriile 
vecine, nici una dintre acejtea nu ar mai 
putea accesa fonduri europene în 
următorii cinci ani.

Școlile și căminele 
culturale au fost 
renovate

Fonduri europene 
pentru drumuri și 
salubrizare

în comuna Peștișu Mic 
funcționează două școli, cea din Valea 
Nandrului și cea din satul Mânerău, 
unde învață în total 30 de elevi. Ambele 
școli sunt renovate, încălzite prin 
centrală cu lemne, pentru ca elevii să

căminului cultural din Nandru se afla în 
paragină, cu acoperișul găurit, gata să 
se prăbușească. Lângă cămin va fi

în 2009 s-au asfaltat drumurile de 
Almașu Mic la Peștișu Mic, pe 

lungimea de 1,3 km, și de pe Valea 
Nandrului, 1,4 km. Pentru a continua 
modernizarea infrastructurii a fost 
depus un proiect pe fonduri europene, 
în valoare de cinci milioane de euro. 
Acest proiect cuprinde asfaltarea a 12 
km de drum, executarea a două poduri 
în satele de munte și introducerea pro
gramului „After School”.

în anul 2008 a fost introdus servi
ciul public de salubrizare în satele 
Peștișu Mic, Josani, Nandru, Valea 
Nandrului, Almașu Mic și Mânerău. 

Primarul comunei, 
Leorean Casian 
Voinea, consideră 
că acest proiect 
fost un succes. In 
această acțiune au 
fost adunate peste 
20 tone de gunoi 
pe săptămână, deși 
a fost nevoie 
multă muncă 
convingere
cetățenii pentru ca 
aceștia să înțeleagă 
necesitatea acestui 
serviciu.

Alimentarea 
cu apă a satului 
Mânerău a fost o 
lucrare finalizată 
anul trecut, cu bani 
de la bugetul local.

la

de 
de 
cu

Leorean Casian Voinea,

/

beneficieze de condiții bune de 
învățătură și să nu mai trebuiască să fie 
trimiși la școlile din orașele învecinate. 
Edilii speră ca în viitorul apropiat să 
revină la școlile locale cât mai mulți 
dintre copiii care acum fac naveta la 
oraș.

Reabilitarea căminelor culturale a 
fost începută anul trecut. Astfel, 
lucrările la căminul cultural din satul 
Josani au fost deja finalizate, iar cele de 
la căminul din satul Nandru se vor ter
mina în acest an, pentru că aici a fost 
nevoie de o investiție mai mare. înainte 
de a se începe renovarea, clădirea

amenajat un parc dejoacă pentru copii, 
cu leagăne, topogane și carusele. Astfel 
de parcuri se vor amenaja și în satele 
Peștișu Mic și Mânerău. Proiectul se 
află în studiu de fezabilitate.

Investitorii 
au apărut 
deja 
în Peștișu Mic

una de saci de hârtie pentru ambalat. 
Această investiție va aduce peste cinci 
miliarde de lei vechi la bugetul 
primăriei Peștișu Mic. Acest investitor 
studiază posibilitatea de a construi și un 
hangar de 800 mp pentru aeronave cu 
20 de locuri.

„Un primar trebuie 
să se implice în cât 
mai multe proiecte”

Leorean Casian Voinea are o viz
iune nouă asupra modului în care tre
buie abordate problemele comunității. 
„Cred că un primar trebuie să se im
plice în cât mai multe activități și 
proiecte, pentru că altfel nu poate 
obține fonduri, nu reușește să aducă in
vestitori și practic își închide toate ușile 

. către civilizație”, este de părere edilul 
din Peștișu Mic. Datorită faptului că se 
implică în diverse proiecte, primarul 
Voinea a reprezentat România la un 
simpozion organizat anul trecut la Paris 
pe-tema egalității de șanse între femei 
și bărbați și pentru persoanele cu hand
icap.

Gabriela Buzzi

Primarul Comunei

Pentru ca planurile de 
dezvoltare a comunei să nu 
fie frânate de lipsa fondurilor, 
primarul Voinea și Consiliul 
local încearcă să atragă in
vestitori în zonă. Astfel, chiar 
în apropierea primăriei, pe o 
suprafață de cinci hectare se 
ridică un cartier de 
vile. Vor fi constru
ite aici 300 de vile, 
ce se vor vinde la 
p r e ț u 
asemănătoare 
ale locuințelor 
ANL. Acest proiect 
este cu atât mai 
ambițios cu cât în
treaga comună are 
la ora actuală doar 
450 de case.

Un alt investi
tor important va 
ridica o fabrică 
performantă de 
mortar - adeziv și

Suntem una dintre comunele 
cu cele mai multe proiecte depuse.

_ Nu se pot obține bani altfel. E 
o' adevărat că pentru un proiect bine 

făcut este nevoie de muncă. însă la 
primărie avem persoane compe
tente si primarul nostru este 
hotărât să modernizeze comuna în 
timp cât mai scurt. ”

Florin Hărău, 
consilier local
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Liber la fondurile europene
pentru regiunile rurale

*
Grupările de Acțiune Locală 

(GAL) din județ vor primi fon
duri pentru dezvoltarea regiu

nilor rurale. In județul 
Hunedoara există patru astfel 
de GAL: Asociația Intercomu- 

nitară Ținutul Pădurenilor, 
Asociația Intercomunitară 

Țara Hațegului, Asociația In- 
tercomunitară Tara Zarandu- 

lui și Asociația 
Intercomunitară Sargeția. Cele 
patru GAL-uri și-au prezentat 
proiectele în cadrul unui eve
niment care a avut loc vineri, 
la Castelul Corvinilor din Hu

nedoara.

.rupările de Acțiune Locală pun 
în aplicare abordarea dezvoltării locale 
bazată pe parteneriat. Pentru a putea fi 
eligibile în vederea finanțării, aceste 
GAL trebuie să propună o strategie lo
cală integrată de dezvoltare, să 
răspundă de punerea ei în aplicare și to
todată să facă dovadă că au capacitatea 
de a defini și pune în aplicare o strate
gie de dezvoltare pentru zona în cauză.
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Prin Planul Național de Dezvoltare Ru
rală (PNDR), GAL vor putea accesa 
fonduri europene nerambursabile, pe 

. Axa 4 Leader.

Sprijin din partea 
Prefecturii

„Un aspect deosebit de important 
al acestor asociații de dezvoltare inter
comunitare este că, domnilor primari, 
trebuie să vă dați mâna. Proiectele vor 
fi proiecte comune, care vor avea un 
impact microregional. Nu trebuie să 
facem proiecte și ulterior să nu avem 

posibilitatea de a le întreține. Suntem în 
situația în care, chiar dacă realizăm 
niște proiecte care să ridice nivelul de 
trai, trebuie să ne gândim și cum să le 
susținem pe viitor. Pentru că, dacă un 
proiect care aduce un plus comunității 
aduce pe moment și creșterea unui ser
viciu public, acel proiect nu va genera 
efectul scontat. Eu îmi doresc un 
parteneriat care funcționează și nu 
rămâne doar la faza de discuții. Aveți 
un partener din partea Prefecturii, aveți 
un partener din partea Consiliului 
Județean; vă rog să nu încetați să veniți 
să discutăm aceste proiecte, să găsim 
împreună soluții. Voi avea peste puțin 
timp un cabinet extrem de specializat și 
în aceste probleme și sunt convins că 
voi fi de folos”, a spus prefectul Attila 
Dezsi participanților la acțiunea de 
vineri.

Promovarea 
Ținutului
Pădurenilor, 
un proiect început 
acum zece ani

Obiectivele operaționale ale Aso
ciației Intercomunitare Ținutul Pădure
nilor vizează creșterea capacității de 

implementare a strategiei de dezvoltare 
locală prin construcția instituțională la 
nivel local, asigurarea resurselor 
umane, financiare și tehnice pentru 
Sprijinirea activității Grupurilor de 
Acțiune Locală, instruirea personalului 
GAL-ului în vederea elaborării și im- 
plemetării strategiilor de dezvoltare lo
cală, animarea teritoriului, implicarea 
directă în dezvoltarea propriului terito
riu rural-schimbarea mentalității de a 
aștepta decizii de la nivel central cu cea 
de luare a deciziilor la nivel local în 
care toți reprezentanții să fie implicați 
și în același timp să simtă satisfacția

implicării în dezvoltarea rurală a terito
riului.

„Acum zece ani, multă lume ne 
spunea că suntem visători, că niciodată 
nu vom reuși să punem pe picioare 
acest fel de proiect. Am început din co
muna Lelese. Zece ani am construit, am 
pus cărămidă cu cărămidă, pentru ca 
astăzi să putem lansa acest proiect. 
Construcția a fost aceea de promovare - 
a Ținutului Pădurenilor și de cunoaștere 
a zonelor pe care le are acest ținut. Este 
proiectul meu de suflet și sunt convinsă 
că oamenii care au rezistat zece ani în 
această muncă de promovare și volun
tariat au înțeles exact ce înseamnă 
parteneriatul și că politica adevărată

pentru noi, primari, consilieri locali, 
consilieri județeni, înseamnă partener-

iat, indiferent de culoarea poitică. întot
deauna am spus că pentru mine nu a 
contat culoarea politică a unui primar, 
pentru mine a contat că a dorit să se im
plice într-un proiect care să ridice acest 
Ținut al Pădurenilor. Este foarte impor
tant să ne dăm mâna în sfârșit, să uităm 
de culori politice. Haideți să facem 
ceva ca județul Hunedoara în 2012 să 
aibă un alt statut. Mulțumesc tuturor 
colaboratorilor care au investit mate
rial, moral și sentimental în acest 
proiect”, a spus Liliana Țolaș, consilier 
județean, membru fondator al Asoci
ației Intercomunitare Ținutul Pădure
nilor.

Irina Năstase

Asociația Intercomunitară Ținutul Pădurenilor 
este persoană juridică de drept privat cu scop ne
patrimonial, independentă și apolitică. Asociația 

are în componență reprezentați din Instituția Pre
fectului, 13 comune din județ - Bătrâna, Bunila, Cerbăl, 
Dobra, Ghelari, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, 

Lunca Cernii de Jos, Peștișu Mic, Teliucu Infe
rior, Toplița, Vețel —, mai multe ONG și Universi

tatea Ecologică „ Traian ” din Deva.

g
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Reader’s Digest a desemnat-o pe românca Iana Matei, 
președintele organizației Reaching Out, “Europeanul Anului 
2010”pentru lupta sa împotrivaprostituțieijuvenile.

„Europeanul anului 2010”
vine la Orăștie !
Iana Matei, orăștianca distinsă 
cu premiu „Europeanul anului 
2010”, va sosi, săptămâna vii

toare la Orăștie.
•Aceasta a fost felicitată atât te

lefonic, cât și printr-o scri
soare oficială, de către 

primarul Orăștiei, Alexandru 
Munteanu, imediat după ce 
Iana Matei, originară din 

„orașul Paliei”, a primit pre
țioasa distincție. Mai mult, edi

lul orăștian a invitat-o pe 
doamna Matei la sediul primă
riei, iar aceasta a acceptat invi

tația, pe care o va onora în 
cursul săptămânii 25-31 ia

nuarie.

„Am vorbit telefonic cu doamna 
Iana Matei și am invitat-o la Orăștie, 
pentru a ne cunoaște și pentru a stabili 
o legătură care să ducă spre o viitoare 
colaborare între instituția noastră și 
ONG-ul pe care îl coordonează dânsa. 
Este o fiică a Orăștiei, pentru că s-a 
născut aici, iar aceste lucruri nu se uită. 
Mai mult, din 1996 și până la finele an
ului 2009, Consiliul Local și Primăria 
Municipiului Orăștie au acordat titlul 
de Cetățean de Onoare unui număr de 
29 de oameni care au contribuit la pro
movarea imaginii comunității noastre, 
indiferent de domeniul de activitate, de 
la cultură și până la știință și tehnică. 
Dintre aceștia, 11 au primit acest titlu 
post — mortem, deoarce noi orăștienii 
nu uităm niciodată trecutul.

Doamna Iana Matei face parte din 
acei oameni care probează reale calități 
morale și o dragoste deosebită pentru 
semenii săi. Voi avea o discuție cu 
domnia sa la sediul primăriei și apoi, 
voi discuta și cu membrii Consiliului 
Local, pentru că intenția noastră este de 
a oferi un semn de recunoaștere acestei 
doamne născută la Orăștie, iar acest 
semn de recunoaștere se îndreaptă către 
acordarea celei de-a 30-a diplome de 

'Cetățean de Onoare” - a declarat edilul 
orăștian.

• Reader’s Digest a desemnat-o pe 
românca Iana Matei, președintele orga
nizației Reaching Out, “Europeanul 
Anului 2010” pentru lupta sa împotriva 
prostituției juvenile. “Este foarte im
portant că o revista de talie mondială, 
cum este Reader’s Digest, recunoaște 
că traficul de ființe umane și ex
ploatarea femeilor reprezintă probleme 
importante. Pe această cale doresc să 
mulțumesc revistei Reader’s Digest, în 
numele victimelor cu care lucrăm, și 
mă simt onorată să accept această dis
tincție”, a spus Iana Matei.

Iana conduce o organizație, . 
Reaching Out^care se ocupă de copiii 
care au cazut'victime traficanților de 
persoane.

De la o adresă secretă din Pitești, 
prin intermediul organizației sale, Iana 
Matei, la 50 de ani, își dedică viața pen
tru salvarea copiilor care cad victime 
traficanților de ființe umane. Pentru 
lupta ei neobosită împotriva acestei 
forme de sclavie modernă, juriul for
mat din cei 19 editori europeni ai revis
tei Reader’s Digest a desemnat-o pe 
Iana “Europeanul Anului 2010”. în cei 
15 ani de tradiție a acordării acestei dis

tincții, este pentru prima dată când lau
reatul este un român.

Biografia 
Ianei Matei

• 1959 - Pe 30 aprilie, în casa 
familiei Matei, din orașul Orăștie, 
județul Hunedoara, se naște Iana;

• 1978 -1981 - Crescută în 
Transilvania, unde tatăl ei era antrenor 
de fotbal, Iana merge la București pen
tru a urma cursurile Institutului de Pic
tură Bisericească, Secția Restaurare;

• 1982 - 1989 - Iana lucrează 
ca restaurator în proiecte de restaurare, 
cum ar fi Palatul Ghica, Hațeg;

• 1990 - După ce a participat 
la demonstrația din Piața Universității 
și a fost căutată de poliție, Iana a decis 
să fugă din țară, în Iugoslavia. Ulterior, 
ajunge pe coasta de vest a Australiei, 
stabilindu-se în orașul Perth;

• 1992-1995 - Cu un copil în 
vârstă de 2 ani, proaspăt trecută printr- 
un divorț și lucrând ca funcționar la o 
firmă de transport, Iana își reia studiile 
la facultatea de psihologie “Curtain 
University Science Technology și 
obține diploma “Bachelor of Science in 
Psychology”;

• 1996 - Găsindu-și cumva 
♦imp și pentru problemele celor din 
jurul ei, aceasta înființează organizația 
Reaching Out, în urma unor proiecte 
desfășurate în slujba copiilor străzii din 
Australia;

• 1998 - Iana se întoarce în 
România împreună cu fiul ei Ștefan, iar 
după o lună petrecută aici este puternic 
marcată de numărul mare de copii 
abandonați din România și hotărăște să 
revină în țară pentru a se dedica acestei 

cauze sociale, in 
același an, se sta
bilește la Pitești și., 
în 1999, din cauza 
unei întâmplări, 
Iana demarează o 

•campanie puternică 
pentru recuperarea 
și reabilitarea vic
timelor traficului 
de ființe umane, 
readaptând astfel 
obiectul de lucru al 
organiza
ției sale 
“Reaching 
Out”;

2006
Iana 
primește 
distincția 
“Hero of 
the Year” 
( “ E r<£> u 1 
Anului”) 
din partea 
Departa
mentului 
de Stat al 
SUA 
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 “Doamna Iana Matei face parte din

acei oameni care probează reale calități 
morale și o dragoste deosebită pentru 

semenii săi. Voi avea o discuție cu dom
nia sa la sediul primăriei și apoi, voi 

discuta și cu membrii Consiliului Local, pentru ctt 
intenția noastră este de a oferi un semn de recu
noaștere acestei doamne născută la Orăștie, iar 

acest semn de recunoaștere se în
dreaptă către acordarea celei de-a 30-a 

diplome de Cetățean de Onoare

2007 - Un
an mai târziu, cu ocazia bicentenarului 
de la abolirea sclaviei în Imperiul Bri
tanic, Camera Lorzilor îi acordă Ianei 
“Premiul pentru ■ Abolirea 
Sclaviei”(Abolitionist Award), pentru 
eforturile sale supraomenești .de a se 
lupta cu fenomenul sclaviei modeme: 
traficul de ființe umane.

• 2008 - Iana primește din

Alexandru Munteanu, 
primarul municipiului Orăștie

partea revistei “Avantaje” titlul “Fe
meia anului - pentru inițiativă în Spri
jinul Semenilor”

• 2010 - Juriul format din cei
19 editori europeni ai revistei Reader’s 
Digest îi acordă distincția “Europeanul 
Anului 2010“- pentru lupta sa nt»-, 
bosită în combaterea traficului de ființe 
umane.

Două din cele opt autocare blocate de ninsoare
Doi români au fost acuzați 
e fraudă în Mulhouseîn Bulgaria au ajuns in tară

Două din cele opt autocare cu cetățeni români, blocate 
de ninsoare pe teritoriul Bulgariei, au intrat în România, sâm
bătă seară, în jurul orei 17.30, dar nu pot înainta mai departe 
de vama Negru Vodă întrucât drumul este blocat tot din cauza 
zăpezii și viscolului.

Potrivit șefului Inspectoratului Județean al Poliției de 
Frontieră Constanța, comisarul șef Adrian Tobă, cele două 
autocare, la bordul cărora se află 57 de persoane, majoritatea 
cetățeni români, au încercat să intre în țară pe la Vama Veche, 
dar, din cauza viscolului și ninsorii, nu au reușit să ajungă în 
punctul de trecere a frontierei. Șeful IJPF Constanța a mai 
afirmat că pentru celelalte autovehicule românești care sunt 
blocate la această oră în Bulgaria autoritățile de frontieră 
române sunt în imposibilitatea de a-i ajuta pentru că sunt prea 
mult în interiorul statului vecin.

Prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, a anunțat 
că toți pasagerii din cele două autocare ce au reușit să intre 
în țară sunt în afara oricărui pericol și că le-a recomandat 
șoferilor să nu plece spre Constanța, întrucât ar putea rămâne

blocați în nămeți.
Potrivit sursei citate, autoritățile vor trimite utilaje de 

deszăpezire care să permită reluarea traficului rutier pe DN 
38, astfel încât autocarele cu turiști să își poată continua dru
mul spre Constanța.

MAE monitorizează situația unor autocare, microbuze 
și.autoturisme cu cetățeni români, blocate de ninsoare pe ter
itoriul Bulgariei.

Unii îndură frigul ca metodă de convingere
Stau în frig și îi conving pe alții că e mai 
bine să se adăpostească. Au mereu la în
demână sfaturi pentru cei cu nevoi, dar 
lor nimeni nu le poartă de grijă. Sunt-cei 
care lucrează în stradă, în slujba oameni
lor obișnuiți. Medici, gardieni sau poli
țiști, toți îndură frigul pentru binele 
altora.

Medicii de la ambulanță au viață 
grea în această perioadă. De când e cod 

galben de ger, nopțile de gardă au de
venit un du-te vino. De la un căzut pe 
stradă, la o fractură urâtă, de la un 
hipotermic la un cardiac. "Se lucrează 
întreaga noapte, nu sunt pauze între 
cazuri astfel încât să se poată încălzi, 
cel puțin până în acest moment nu am 
avut deloc momente în care să poată sta 
în stație să bea un ceai cald", a declarat 
un medic.

Strada este locul de muncă al 
polițiștilor, fie ei comunitari, sectoriști 
sau rutieri. Aleargă dintr-o parte în alta, 
stau în intersecții în frig și se încălzesc 
doar în mașinile lor cu rația de benzină 
atent monitorizată. Ei rămân toată 
noaptea în frig, dar suportă pentru că 
asta le e meserie pentru care s-au 
pregătit.

Doi români au fost arestați într- 
un caz de fraudă în Mulhouse, după 
ce mai ipulte persoane au reclamat la 
poliție că au fost escrocate de aceștia.

O persoană din orașul Kembs a 
alertat poliția, în vara anului trecut, 
reclamând că, în timp ce își făcea 
cumpărăturile în St. Louis, a fost 
nevoită să îi dea câțiva euro și 
numărul său de telefon unei fete 
tinere "care cerșea", iar aceasta a în
ceput să o hărțuiască cerându-i bani 
în numele unei cauze nobile. In total, 
"cerșetoarea" a reușit să strângă 
aproape 6.000 de euro de la acea per
soană, în numele unei asociații fictive 
de ajutorare a celor cu probleme fa
miliale.

In investigarea acest caz, au
toritățile financiare din Mulhouse, 
grupul de intervenție regional și 
poliția de frontieră au descoperit alte 
trei victime. Este vorba de un locuitor 
al Kirchberg, care le-a propus tinerei 
"cerșetoare" și prietenului ei să-i găz
duiască și apoi i-a prins furându-i 
1.000 de euro.

Un bărbat din Colmar, în vârstă 
de 60 de ani, a plătit în 15 luni, 
89.000 de euro. Un alt bărbat, de 51
de ani, le-a dat celor doi români două 

^cecuri în valoare de 5.500 și 3.000 de

euro. Femeia i-a înscenat bărbatului 
o nuntă, acesta punându-și chiar și 
casa în vânzare.

Cei doi tineri și-au cumpărat, în 
vara anului trecut, o casă în România, 
pe care au închiriat-o.

O anchetă judiciară a fost de
schisă, pentru fraudă, abuz și ședere 
ilegală. Cinci persoane au fost 
arestate, marți, în acest caz, respectiv 
cei doi tineri români, în vârstă de 25 
de ani, o femeie suspectată că le-a dat 
acestora copii pentru a cerși și doi 
presupuși complici.



Elton John și-a amânat concertul de la București. Spectacolul 
programat inițial pe 5 iunie în Piața Constituției va fi susținut 
de starul britanic o săotămână mai târziu, pe 12 iunie.

Andreea Raicu dezvăluie secretele
frumuseții sale

9

Este una dintre cele mai sexy vedete 
de la noi, iar silueta ei a fost invi
diată de sute de femei. Care să fie 
însă secretul Andreei Raicu? Ei 

bine, diva l-a dezvăluit chiar pe Mo
gul personal.

„La începutul anului trecut am decis să 
elimin carnea din alimentația mea, iar produsele 
de origine animală să fie din ce în ce mai rare. 
Prietenii mi-au spus că e o nebunie care o să-mi 
facă rău, corpul nefiind obișnuit fără rația săp
tămânală de came. Mama s-a îngrijorat când a 
auzii decizia mea, iar cei din jur mi-au spus că 
e o nebunie fără de seamăn, mai ales că nu am 
o diversitate culinară. Sincer și eu am crezut că 
nu voi avea de unde să-mi iau energia necesară 
pentru o zi plină. Am stat de vorbă cu specialiști

înainte de a lua acestă decizie și m-am bucurat 
că nu m-au descurajat. Un aliat important este 
și grupa sanguină care mi-a permis renunțatul 
la came. A trecut aproape un an și pot spune că 
mă simt excelent!”, a declarat fostul model.

Astfel, Andreea s-a alăturat unui număr 
destul de mare de vedete care au renunțat la 
came, printre care Anca Țurcașiu, Loredana, 
Anamaria Ferenț, Irina Loghin sau Narcisa 
Suciu. Iar rezultatele s-au văzut imediat, după 
cum mărturisește Andreea. „Corpul meu e-mult 
mai fericit cu acest regim alimentar. Cât despre 
diversitatea felurilor, cred că pot să scriu o carte 
de bucate. Totul ține de imaginație și dorința de 
a mânca sănătos, iar pentru sală am mai multă 
energie ca oricând. Rezultate: piele mai fru
moasă, energie mai multă, adio kilograme în 
plus, ca să nu mai vorbesc de chinuitoarea 
celulită, mă simt mult mai bine cu corpul meu”.

Totodată, Andreea a dezvăluit și câteva 
trucuri de frumusețe pe care ea le folosește. „în
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jur mi-au spus căe o nebunie fără de seamăn, 
mai ales că nu am o diversitate culinară.

Sincer și eu am crezut că nu voi avea de unde 
să-mi iau energia necesară 

pentru o zi plină. ”

Andreea Raicu e

fiecare dimineață mă spăl cu apă termală de la 
frigider, în perioada rece folosesc creme de corp 
mult mai grase, beau cel puțin doi litri jumătate 
de apă/zi, iau în fiecare zi 1 g de vitamina C, cgl 
mai bun antioxidant”. Iar la cât de admirată și 
invidiată este Andreea Raicu pentru felul în care 
arată, nici nu mai există vreo îndoială că vedeta 
a descoperit secretul frumuseții.

“Am decis să elimin carnea 
din alimentația mea, iar pro
dusele de origine animală să 

fie din ce în ce mai rare.
Mama s-a îngrijorat când a 

auzit decizia mea, iar cei din

Decolteul împiedică vedetele să poarte
centură de siguranță

Un decolteu generos nu aduce tot 
timpul beneficii, iar Andreea Spătaru știe 
prea bine acest lucru.

Vedeta „Playboy” schimbă mașinile 
ca pe șosete, ajungând la performanța de 
a-și achiziționa patru autoturisme într-un 
singur an de zile. Din păcate însă pentru 
ea, de fiecare dată a avut aceeași prob
lemă, cu centura de siguranță.

„Mă cam deranjează. Mă apasă peste 
sâni și recunosc că nu prea îmi pun centura 
decât la drum lung. De altfel, în general, 
o am trecută prin spatele scaunului, că să 
m £ declanșeze avertizorul sonor, care e 
cam enervant, deși, într-o vreme, con
duceam și cu el pornit. Așteptam răbdă

toare să se oprească”, mărturisește 
blonda.

Centura de siguranță este, de al
tfel, un dușman comun „iepurașilor” 
autohtoni. Recent, Bianca Drăgușanu 
a fost oprită de un echipaj de la Poliția 
Rutieră șfamei dată din același motiv. 
In cazul ei, însă, nu mărimea sânilor 
a fost de vină, ci faptul că a uitat. 
Noroc însă că oamenii legii au fost in- 
dulgenți. „Am primit doar avertis
ment, nu am luat amendă și nici 
puncte. Mi se mai întâmplă să uit de 
centură”, a declarat asistenta lui Dan 
Capatos.

Gwyneth Paltrow 
și Chris Martin

Radiohead au fost la un pas de despărțire
Nu este atât de ușor să faci un album 

de succes, iar asta poate duce chiar și la 
despărțire. Trupa britanică Radiohead este 
cel mai bun exemplu. Rockerii erau cât pe 
ce să își spună adio, în timp ce munceau 
la albumul- lor de mare succes din 2007, 
„In Rainbows”. Grupul a început lucrul în 
2005 și proiectul a ieșit la sfârșitul lui 
2007, folosind un system online „plătești 
ceea ce îți place”.

Chitaristul Ed O'Brien a recunoscut 
că procesul de creație a fost atât de lung și

obositor. încât nu erau convinși că vor 
reuși să mai rămână împreună. ..înreg
istrarea albumului ne-a luat trei ani. 
Ceea ce este o perioadă lungă pentru 
standardele oricui. Aproape ne-a 
omorât pe jumătate. Dacă trupa va ma: 
continua - era pus sub semnul întrebării 
atunci”.

însă muzicianul crede că forma 
neconvențională de a-și vinde albumul 
i-a ajutat să treacă peste dificultăți. Sunt 
bune la ceva și momentele de criză.

își extind locuința
Gwyneth Paltrow și Chris 

Martin au achiziționat o a treia 
locuință, pentru care au plătit 
circa 450.000 de euro, pentru a-și 
construi o reședință cu 33 de 
camere. în plus, pe lângă extin
derea locuinței, cuplul a decis și 
construirea unui gard metalic 
înalt, care să asigure securitatea 
clădirii.

Vecinii nu sunt prea fericiți 
de lucrările de construcție deru
late de cuplu în ceea ce privește
extinderea reședinței lor și intenționează să protesteze față de con
struirea gardului, pe motiv că acesta ar transforma "o casă în stil vic
torian într-o fortăreață".

Gwyneth Paltrow și soțul ei, Chris Martin, solistul formației 
Coldplay, au o avere estimată la peste 47 de milioane de euro.

Ei au achiziționat reședința inițială pentru circa trei milioane 
de euro de la Kate Winslet și Sam Mendes, în 2004. în plus, ei au 
mai dat încă circa trei milioane de euro pentru proprietatea vecină, 
pe care au integrat-o în cea achiziționată inițial.

Mischa Barton 
nu are bani de chirie

Elton John a amânat concertul din România
o Elton John și-a amânat con
certul de la București. Specta

colul programat inițial pe 5 
iunie în Piața Constituției va fi 

susținut de starul britanic o 
săptămână mai târziu, pe 12 

iunie.

Cei care și-au cumpărat deja bilete 
nu vor avea probleme. Tichetele rămân 
valabile și nu trebuie schimbate. Spec
tacolul de la București nu este singurul 
amânat. Și concertul lui Elton John din 
Bulgaria va avea loc cu o săptămână 
mai târziu decât fusese anunțat inițial.

Există și vedete care au 
probleme normale, lumești. 
Una dintre ele este Mischa 
Barton. Din motive doar de ea 
știute, frumoasa din „Rebel în 
California” nu a mai plătit 
chiria de trei luni de zile, motiv 
pentru care a fost dată în jude
cată de compania care deține 
apartamentul din New York în 
care locuiește.

La un calcul simplu, da
toria englezoaicei se ridică la 
21.000 de dolari. 7.000 pe 
lună, mai precis. Destul de 
mult pentru un om de rând, 
însă nu și pentru o actriță cu 
renume mondial. Așadar, de 
vină pentru problema vedetei 
ar putea fi nu lipsa banilor, ci

lenea sau pur și simplu faptul că Mischa a uitat să achite chiria.
Cum. necum, explicațiile sunt acum complet inutile și tânăra nu 

numai că va plăti mai mult - se adaugă penalizări și cheltuielile de jude
cată -, dar, cel mai probabil, nu va mai putea locui în apartamentul din 
New York. Noroc însă că are o casă pe Coasta cealaltă a Statelor Unite, 
în Los Angeles. Și, din fericire pentru ea, acolo nu stă cu chirie.
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Case/ Gatwuiim -Apartamente

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

Cumpăr apartament cu trei camere, în Simeria, zonă centrală. Ofer prețul 
pieței. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909 (după 
ora 16).

Vând in comuna Hălmăgel, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 case 
plus dependințe, grădină și pământ. Preț negociabil. Tel 0731.556.654.

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

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

Domn 68/175/75, pensionar, studii medii, fără obligații, singur, caut o 
doamnă singură pentru căsătorie cu posibilități de a locui la ea. Telefon 0753. 
971.820-Virgil

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

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

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

Bonus:

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

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

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

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

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

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 Iei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei

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

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205 586, 076. 
8" 403.

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; 0254260.909.

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.

Vând urgent autobuz Rocar Montana,în stare dc funcționare. Preț negociabil 
Relații la tel. 0729 930 644 sau 0733.955.530.

Vând 2 pompe injecție pentru tractor U650 și ,ARO”, preț negociabil. Infor
mații la tel. 0757 595 380.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

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

S.C. AMERJAK-MULTISERV S.R.L. anunță pierderea 
Certificatului de înmatriculare și anexele, eliberate de Re
gistrul Comerțului Hunedoara-Deva. Le declar nule. Chi
tanța: 49051/19.01.2010.

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

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

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

v . cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape dc centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

ANUNȚ PUBLIC

Societate comercială deține spațiu (80 mp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tei. 0723.896.368.

Se împlinesc șase săptămâni de când 
Bunul Dumnezeu a hotărât să îl ia Ia EL pe 
cuscrul Cioclei Ion.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Victorița și Ștefan

SC MINIMAX DISCOUNT SRL cu sediul în lo
calitatea COM. BOLINTIN DEAL, str. ITHACA, nr. 
200 A, jud. GIURGIU, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul SUPERMARKET “MINIMAX”, situat în local
itatea VULCAN, Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 
FN, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hune
doara, 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.

Alege g GLASUL HUNEDOAREI

ANUNȚ PUBLIC
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA și SC 

BELEVIONIMPEX SRL titular al proiectului, anunță depunerea documen
tației tehnice în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
“BALASTIERA”, situat în BALTA TOMII-SALCARE, COM. 
GURASADA, jud. Hunedoara.

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

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

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:
0771.677.031, 0730.549.659.

mică publicitate persoane juridice
9

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: spa
țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu
blicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează.

vânzători volanti
5

Informații la telefon:
0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Sc.

Semnătura ni

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: Ia primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

anunț simnlu: 3 lei, Preț anunț eu chenar: £ Zei, Preț anunț cufundai:
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.III câtor de bundă dreaptă cu un serviciu excelent, fostul 
„miner" este apreciat de antrenorul (ilieorglie Poenuru (foto), 
care l-a mui antrenat pe Kâdupdu iu uriuâ cii doi uni, la Hui.

„ .«■■■ .winw r unim -Iin.n «»■ .rOTiniyannii <.irj^i»i

Sport
Luni, 25 ianuarie 20III

„Record” de șase goluri într-o repriză:
Handbal Club Zalău - Cetate Deva

22 - 20 (11 - 6)

> 1

«
Imagine de arhivă, de când Cetate obișnuia să înscrie mai 
mult în poarta Zalăului...

înfrângerea de la Zalău a handbalistelor de la Cetate Deva a venit după 
o primă repriză dezastruoasă: elevele pregătite de Cosmin Hendrea au perfo
rat poarta zălăoancelor doar de șase ori, primind în schimb 11 goluri.

Singura formație din Liga Națională feminină, în afară de Cetate Deva, 
care a mai înregistrat „performanța” de a marca numai șase goluri într-o 
repriză este Universitatea Reșița, în etapa a opta. Trebuie să căutăm adânc în 
arhivă pentru a descoperi când au marcat devencele ultima oară doar șase 
goluri într-o jumătate de meci. Or, când înregistrezi un asemenea record neg
ativ nu poți ridica nici o pretenție să câștigi un meci. Degeaba în actul secund 
jucătoarele lui Hendre^ au marcat de 14 ori, răul fusese deja făcut... De
vencele au avut de recuperat un handicap și mai mare după începutul mitan- 
ului secund, astfel încât revenirea din partea a doua a fost tardivă. în ciuda 
declarațiilor dinaintea partidei, Marian Muntean nu l-a „supărat” cu o victorie 
pe prietenul său Gheorghe ladici, care își vede liniștit de reconstrucția unei 
noi echipe a Zalăului și urcarea în clasament.

Miercuri, Cetate are meci cu HCM Buzău, una dintre cele mai accesibile 
echipe din Liga Națională. Partida are mari șanse să se dispute în Sala Spor
turilor din Deva, upde lucrările de modernizare s-au încheiat.

g Rezultatele etapei a 11-a Liga
Națională:

Știința Baia Mare - Jolidon Cluj 22 - 22
Rapid București - Oltchim Râninicu Vâlcea 17 - 49 
Universitatea Reșița - Știința Bacău 31-27
HC Zalău - Cetate Deva 22 - 20
Oțelul Galați - Dunărea Brăila 24 - 28
Tomis Constanța - Rulmentul Brașov 34 - 26
HCM Roman - HCM Buzău 33 - 20

Mirel Biriș: „Lintaru nu își știe interesul”
Atacantul Râul Lintaru, pus>pe 

lista de transferări la Mureșul Deva, a 
refuzat oferta lui CFR Marmosim 
Simeria pentru un împrumut până în 
vară.

Pe ultima sută de metri înaintea 
de plecarea în cantonamentul de la 
Tărlungeni, CFR Marmosim Simeria a 
încercat să îl înregimenteze pe Râul 
Lintaru. Jucătorul a fost dorit și în vară 
la Simeria, dar prețul cerut atunci de 
deveni, 20.000 de euro (conform 
declarațiilor jucătorului) a fost consid
erat mult prea mare. Tras pe linie 
moartă la Mureșul, lui Lintaru i s-a 
propus din nou să vină la Simeria, însă

de data aceasta atacantul a fost cel care 
a refuzat, fapt care l-a iritat pe 
antrenorul Mirel Biriș. „Lintaru nu își 
știe interesul. Am convins-o și pe 
domnișoara State să accepte un împru
mut până în vară. Prețul era de 50 de 
milioane de Tei vechi. A refuzat 
jucătorul, deși cred că i-am oferit bani 
frumoși pentru Liga a IlI-a și cred că 
mai mult decât câștigă el la Deva la 
ora actuală. Este un capitol închis pen
tru noi. A semnat un alt atacant, 
Iancău, de la Voința Sibiu, care trebuie 
să ajungă în aceste zile în cantona
ment”, a afirmat Mirel Biriș.

Permutări 
la Lupeni

Minerul Lupeni pare cea mai activă for
mație hunedoreană pe piața transferuri

lor. Antrenorul Petre Gigiu schimbă 
jucătorii pe bandă rulantă, în căutarea 

formulei de defintivare a lotului.

Atacantul Cristian Ungureanu, 29 de ani, și 
fundașul central Dragoș Ciolcă, 30 de ani, au sem
nat contracte până la finalul returului cu Minerul 
Lupeni, cu drept de prelungire, dacă echipa se va 
salva de la retrogradare. Gabriel Luca, Eugen Var- ’ 
tolomei, Ionuț Pașca și Cătălin Andrițoiu sunt sin
gurii care nu au fost incluși de Petre Gigiu în 
cantonament. Omoduemuke, Daj și Neacșu sunt 
accidentați și au un program separat de recuperare. ! 
Sâmbătă, minerii au disputat un amical în compania 
echipei pregătită de Titi Alexoi, Retezatul Hațeg, j 
Divizionara B a învins cu scorul de 2 - 0. Minerul 
Lupeni a intrat de câteva zile în cantonament,' : 
jucătorii având câte trei antrenamente pe zi.

Ziua realegerii
Peste 250 

de delega*; din 
toata țara sunt 
așteptați, azi, 
la Adunarea 
Generală a 
F edera i 
Române de 
Fotbal. 
Reprezentanții 
cluburilor și ai

Asociațiilor Județene de Fotbal sunt chemați la „Casa Fotbalului” 
pentru a-1 alege pe noul președinte.

Mircea Sandu întâmpină cea mai slabă opoziție din ultimii 
ani și îl are drept unic contracandidat pe Constantin Iacov, fostul 
președinte al lui FC Național. Realegerea „Nașului” pare doar o 
simplă formalitate, în condițiile în care Iacov era cotat cu și mai 
puține șanse decât Gică Popescu, care însă nu s-a înscris în cursa 
pentru șefia FRF. Printre promisiunile de „campanie electorală” 
pe care le-a făcut Mircea Sandu este și organizarea, peste fix zece 
ani, a turneului final al Campionatului European de Fo. ’ tal, 
împreună cu o țară vecină. Reprezentanții mass-media nu vor avea
acces și drept de a lua imagini și poze decât în primele zece minute
ale Adunării Generale, o premieră în FRF.

„Migrații” de la Jiul la Bacău
Patru jucători și un antrenor au ajuns de la Jiul Petroșani 

la FCM Bacău. ..Legiunea băcăuană” s-a întărit la finalul 
săptămânii, treaute cu Ciprian Răduțoiu. în vârstă de 23 de 
ani. pe care ii va împlini pe 19 februarie, Răduțoiu urmează 
să semneze un contract pe două sezoane și jumătate cu FCM 
Bacău. Jucător de bandă dreaptă cu un serviciu excelent, fos
tul „miner" este apreciat de antrenorul Gheorghe Poenaru, 
care l-a mai antrenat pe Răduțoiu în urmă cu doi ani, la Jiul, 
în afară de gruparea petroșăneană, Răduțoiu a mai evoluat

la Ghimbav și FC Brașov. Anul trecut, băcăuanii au legitimat 
următorii jucători trecuți prin curtea Jiului:.-Boboc, Câm- 
peanu, Tismănaru și Kalai, ultimul fiind însă disponibilizat 
ca urmare a lipsei de randament.
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