
Guvernul finanțează 
investit» la Deva

Deși mai marii Devei se tânguiau că nu mai 
primesc bani de la Guvern pentru că sunt 
reprezentanți ai unui partid de opoziție, o bună 
parte din sumele de bani destinate investițiilor au 
fost primite de la București.
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Panduri solare pentru ilu
minatul public la Geoagiu

Locuitorii orașului Geoagiu vor beneficia de 
curent electric obținut prin energie solară. Astfel, 
se dorește construirea unui parc energetic cu 
panouri solare, energia electrică obținută urmând 
să fie folosită la iluminatul ptdilic-și-îtr^Șfetii^
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Spațiile de joacă au devenit inamicul 
public al copiilor hunedoreni
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Editorial
de Bogdan Barbu

E standard, 
dar diferit

Mi s-a întâmplat și mie ce li se în
tâmplă multor oameni de pe lumea asta: 
a crăpat robinetul de la cada de baie și a 
început să picure. Sunt atât de „rezis
tente” robinetele care se găsesc în co
merțul românesc - made in China, 

importate din Turcia - că nu mai departe 
de acum trei-patru luni am pățit la fel și 
cu cel de la chiuveta din cealaltă baie: 
corpul robinetului a crăpat. Defect de 
turnare (mascat cu stratul de inox dat pe 
deasupra,..), muncitor neglijent care l-a 
scăpat pe ciment, simplu accident/ghi- 
nion - nu știu și nici nu mă interesează 
cauza, efectul este același: robinetul tre
buia schimbat.

Cum, ca mai tot românul, am și eu 
un pospai de tehnică, am făcut rost de 
un robinet nou, am oprit apa și m-am 
apucat să demontez robinetul vechi,- ca 
să îl montez pe cel nou. Surpriză: cheia 
de 27 se potrivea numai la piulița din 
dreapta, nu și la cea din stânga... Am ri

dicat ochii către Cer, am rostit numele 
unei sărbători religioase în legătură cu o 
rudă a fabricantului, apoi - împins parcă 
de Celălalt - am scos robinetul nou din 
cutiâ lui și am încercat aceeași cheie de 
27: se potrivea, aici, la piulița din 
stânga, la cea din dreapta - nu...

Am rezolvat problema, până la 
urmă, cu o cheie franceză; nu știu însă 
cine poate să rezolve problema standar
delor! Putem presupune, cu oarecare 
doză de bun simț elementar, că obiectele 
de acest gen, fabricate în serie, sunt stan
dardizate; practic, parafrazând vorba 
porcilor umanizați ai lui Orwell, se vede 
treaba că unele sunt făcute mai standard 
decât altele.
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Salată cu legume, 
portocale 
și couscous

Ingrediente:
1 ceapă medie, 1 lingură de 

ulei, 250 g couscous, 1Z2 cub de 
supă, 125 g mazăre din conservă 
sau ’’mange tout”, 1 ardei gras 
roșu, 3 portocale, zeamă de lămâie 
după gust.

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulețe. Se că

lește în ulei până se inmoai.e și de
vine translucidă. între timp se taie 
ardeiul și “mange tout” julienne. 
Dacă folosiți mazăre, aceasta se 
clătește bine în apă rece. Portoca
lele se cojesc, se curată de sâmburi 
și se taie în felii.

Jumătatea ue cub de supă se fă
râmițează și se pune în 250 ml de 
apă (se verifică pe ambalaj dacă 
este cantitatea corectă pentru 250 
ml de apă). Se face supa pe foc sau 
la microunde. Când ceapa este că
lită se adaugă couscous-ul și se 
amesteacă la foc mic câteva se
cunde. Se dă tigaia de-o parte și se 
toarnă supa peste couscous. Se 
acoperă și se lasă 5 minute.

Se amestecă couscous-ul cu o 
furculiță pentru a se aera. Se 
adaugă mazărea sau „mange tout”, 
ardeiul și portocala tăiate și se 
amestecă. Se pune zeama de lă
mâie și se amestecă din nou. Se 
servește imediat.

MBeo □
ziuă/ -oaptea, min. - max.

Deva -9/-2,-12/All^
Petroșani -18/-16, -15/- 8
Hunedoara -Al/-^ 9,-8/-3

Hațeg -14/- 11, - 10/- 4
Brad-11/-9,-8/-3

sarea
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm "
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu
► DN 7 Spini - Simeria Veche -
Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Eeșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
►DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan pe DN 66 și B-dul
Mihai Viteazu z

HOROSCOP

S-ar putea să fii pus în situația 
de-a lua o hotărâre legată de casă. N- 
ar fi rău să te mobilizezi în acest sens. 
Este cazul să exersezi arta persuasiunii în cer
cul prietenilor și vei putea trezi admirația lor.

Ești într-o stare de spirit 
melancolică, dar care se manifestă tBF 
acut când ești acasă. Plăcerea de-a co- z 
munica cu ceilalți nu mai este resimțită, ești 
cuprins de o plictiseală nedefinită.

-■ț-Sfântul Zilei

Amplasarea radarelor
Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Sfântul Xenofont, soția sa Maria și 
fiii lor Arcadie și loan

Sfântul Xenofont era 
din Constantinopol, om bogat 
pe dinafară, iar pe dinăuntru 
plin de cucernicie. Apoi avea 
ca soție pe Maria cu care a 
născut doi fii, pe loan și pe 
Arcadie. Și i-au crescut în 
învățături bune, nu numai în 
înțelegerea cărții, ci și în frica 
lui Dumnezeu, și i-au trimis 
pe cei doi fii ai săi la Beirut 
în Fenicia, pentru de
prinderea de bune obiceiuri și 
pentru învățătura de carte. 
Plecând ei și vântul suflând 
ușor, deodată s-a ridicat un 
vânt puternic, care s-a făcut 
furtună fără de veste, apoi 
corăbierii, dând drumul la 
pânze, se purta corabia de 
furtună și se afunda cu val
urile, încât toți cei din corabie 
se deznădăjduiau de viață și 
fiind în primejdie, frica morții 
îi cuprinsese; și plângeau 
amândoi frații, loan și Ar
cadie, rugându-se lui Dum
nezeu

Deci, spărgându-se 
corabia cu totul, s-a apucat 
fiecare din-tr-înșii de câte o

scândură ce s-a întâmplat și 
așa i-au dus apele osebiți unul 
de altul, dar cu darul lui 
Dumnezeu toți au scăpat de 
înecare și de moarte, dar în 
diferite țări au fost dușj; 
slugile de valuri s-au aruncat 
la uscat în Tir, loan la un loc 
ce se numea Melfitan, iar Ar- 
cadie în Tetrapirghia; și 
fiecare dintr-înșii, neștiind 
despre izbăvirea de înecare a 
fratelui său, nu atâta se bu
cura de a sa viață, pe cât se 
întrista de moartea fratelui 
său.

Trecând doi ani după 
înecarea corăbiei, și Xeno- 
font neștiind ce s-a întâmplat 
pe mare fiilor lui, a trimis pe 
una din slugile sale la Beirut, 
să vadă pe loan și pe Arcadie 
și să afle toate cele despre 
dânșii cu încredințare, dacă 
sunt sănătoși și dacă vor 
săvârși curând învățătura lor; 
pentru că se mirau tată) și 
mama că fiii lor de atâta 
vreme niciodată nu i-au 
înștiințat despre ei, nici au 
cercetat prin scrisoare pe

părinții lor. Iar sluga 
mergând în Berit și 
înștiințându-se că n-au 
venit în cetatea aceea 
fiii lui Xenofont, 
stăpânul său, gândea în 
sine, zicând: “Nu 
cumva sfătuindu-se s- 
au dus la Atena?” Și a
mers la Atena spre căutarea 
lor, dar, neaflându-i nici acolo 
și nici auzind de dânșii un
deva, s-a întors tulburat iarăși 
spre Bizanț. Și au dus vestea 
lui Xenofont și Maria și 
aceștia sculându-se îndată, s- 
au închis în casa lor de 
rugăciune și toată noaptea 
aceea au petrecut-o cu multe 
lacrimi și cu credință 
neîndoită, rugându-se lui 
Dumnezeu. Dar începând a se 
lumina de ziuă, s-au culcat să 
se odihnească, fiecare de
osebit pe așternuturi aspre de 
păr, apoi li s-a arătat la amân
doi o vedenie în vis: li se 
părea că văd pe amândoi fiii 
lor stând înaintea Domnului 
nostru Iisus Hristos, în mare 
slavă: loan avea un scaun

pregătit, sceptru și cunună 
împărătească cu mărgăritare 
de mare preț și împodobită cu 
pietre scumpe; iar cununa lui 
Arcadie era de stele, având o 
cruce în dreapta și un pat lu
minat așternut spre odihnă.

Deșteptându-se ei din 
somn, au spus unul altuia ve
denia, și înțelegând că fiii lor 
sunt- între cei vii și acoperiri 
de mila lui Dumnezeu, s-au 
mângâiat foarte, și au mers și 
i-au găsit la Ierusalim, 
îmbrăcați în haine 
monahicești. Atunci s-a 
călugărit și el cu soția lui; și 
atât au sporit în fapte bune 
încât s-au învrednicit a face și 
minuni. Fiind plăcuți până la 
sfârșit lui Dumnezeu, s-au 
mutat în locașurile cerești.

Te bucuri de influențe planetare 
benefice în sectorul financiar. Jupiter 
îți aduce noroc astăzi. Ai putea să te 
gândești să ceri o mărire de salariu sau să-ți
revezi investițiile. Acasă lucrurile merg bine.

Cei apropiați fac apel la tine 
când dau de greu. Te descurci bine și ' 
cu cei care au cu adevărat nevoie de 
sprijinul tău, și cu profitorii. Dacă o prietenie 
are de suferit, s-ar putea să nu fi tratat problema 
cu obiectivitate și să te fi lăsat purtat de emoții.

Acasă situația începe să se ame- 
lioreze. Primești noi responsabilități, 
cel puțin din partea familiei. Acasă te * 
simți minunat alături de persoana iubită. O 
scurtă vacanță împreună cu cei drag' ‘“-ar 
încarcă cu energie pozitivă.

de-a lungul timpului
26 ianuarie

’i . - ■»- ~~
1999: Întâlnire între Bapa loan Paul al H-lea și 

președintele Bill Clinton. Suveranul pontif rămâne la 
Saint-Louis 48 de ore

2001: Cutremurul de pământ cu magnitudinea de 6,9 . 
grade pe scara Richter în nordul Indiei, s-a soldat cu peste 
20.000 de victime

Pentru a face față vieții de fami
lie și serviciului trebuie să-ți orga
nizezi bine timpul. Dacă pleci într-o 
călătorie, vei avea parte de câteva întâlniri 
amuzante și vei face schimb de idei cu per
soane necunoscute.

1340: Regele Eduard III al Angliei este declarat rege 
ai Franței

1500: Navigatorul spaniol Vicente Yâfiez Pinzon a 
descoperit coasta Braziliei (această descoperire și-a reven- 

c'dicat-o însă Portugalia, în luna aprilie a aceluiași an)
1837 - Michigan a devenit cel de-al 27-lea stat al Uni- 

nii (Statele Unite ale Americii)
1865: Demisia guvernului Mihail Kogălniceanu (26 

arie/7 februarie)
1918: Demisia guvernului Ion I. C. Brâtianu - Take 

gescu (26 ianuarie/8 februarie); noul guvern va fi condus 
^generalul Averescu

1957: Premiera filmului „La Moara cu noroc", de 
r Iliu, o reușită a cinematografiei românești

k 1994: Este semnat, la Bruxelles, de către ministrul 
de Externe, Teodor Meleșcanu, Documentul-cadru 

ina participarea României la Parteneriatul pentru pace, 
de NATO

S-au născut-
1918: Nicolae Ceaușescu (d. 1989)
1925: Paul Newman, actor și regizor american de 

film (d. 2008)
1942: Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, dirijor 

și instrumentist român (d. 2001)
1947: Mircea Gheordunescu fizician român

Comemorări:
1824: Theodore Gencault, pictor și grafician francez, 

unul dintre inițiatorii romantismului (n. 1791)
1944: Maica Smara (pseudonimul Smarandei Gheo

rghiu), scriitoare, publicistă, militantă activă în mișcarea 
feministă a epocii (n. 1857)

1973: Edward G. Robinson, actor american de origine 
română (n. 1893)

1979: Nelson Alderich Rokefeller, om politic ameri-

Ig Bancurile zilei
© © ©
Cățărat pe zidul care îm- 

prejmuiește ospiciul, uri 
nebun se zgâiește la un pes
car care stă de ceasuri în
tregi, aproape nemișcat, cu 
undița în mână, pe malul la
cului. - Văd că zaci acolo de 
dimineață. Măcar ai prins 
vreun peștișor?

-Nu.
- Și atunci de ce nu vii la 

noi?

© © ©
La școală, la ora de fi

zică, îi întreabă profesoara 
pe elevi de unde vine curen
tul. Toată lumea rămâne li
niștită, numai Bulă cu mâna

pe sus. Profesoara îl în
treabă: - Spune, Bulă, știi de 
unde vine curentul?

- Da, din cocină.
- Cum așa, Bulă, din co

cină?
- Păi, de fiecare dată 

când ni se ia curentul, tata 
spune: "Iar ne-au oprit por
cii ăia curentul!"

4

© © ©
Profesoara le explică la 

școală copiilor:
- SIDA se poate lua în 

relația ea-el, ea-ea sau el-el.
Bulă:
- Doamna profesoară, în 

relația eu-eu, există vreun 
risc?

© © ©

Te bucuri de o situație 
profesională bună. Ești susținut de 
Jupiter și Saturn. Trebuie să trasezi o 
linie însă între viața profesională și cea 
personală. Altfel, s-ar putea să te concentrezi 
foarte greu.

O situație în familie provoacă o 
discuție între tine și partenerul de 
viață. Chiar dacă lucrurile nu au 
legătură cu tine, te pot afecta într-un mod neg
ativ. Folosește-te de talentele tale pentru o con
ciliere rapidă.

Te întâlnești cu prietenii și afli 
lucruri interesante.- Ascultă ce îți 
spune un nativ Berbec, pentru că sfa
turile lui se dovedesc folositoare. în schimb, 
relațiile cu nativii din aceeași zodie cu tine îți 
complică existența și te destabilizează.

Ai o mulțime de lucruri de făcut Mh . 
la serviciu și va fi nevoie de o bună or- HR®" 
ganizare. Combativitatea și prudența 
sunt atuuri care te ajută mult. Distrează-te într- 
un mediu diferit, departe de grijile zilnice. îți 
vei redobândi rapid tonusul.

Exploatează posibilitățile care ți 
se oferă și nu te lăsa influențat de crit
ici. Acasă te bucuri de o atmosferă 
relaxantă și reușești să păstrezi un echilibru 
între viața profesională și cea familială.-.

Sunt momente importante pentru 
cariera ta. Cu cât demdnstrezi că ești 
o persoană de încredere, cu atât mai 
mari vor fi avantajele obținute. Prin urmare, nu 
trata nimic cu ușurința, pentru că sprijinul poate 
veni de unde nici nu te aștepți.
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O sumă de aproximativ 126 de mii de lei urmează a fi 
utilizată din fondul de rulment pentru proiectul 
Promovarea potențialului turistic al Dealului Cetății 
și al centrului urban al municipiului.
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Guvernul finanțează investiții la Deva
? , 9

Deși mai marii Devei se tângu- 
iau că nu mai primesc bani de 
la Guvern pentru că sunt re
prezentanți ai unui partid de 
opoziție, o bună parte din su
mele de bani destinate investi

țiilor au fost primite de la 
București.

Consilierii locali deveni au decis 
să folosească bani din fondul de rul
ment pentru realizarea mai multor 
proiecte care se află momentan în deru
lare, în cursul acestui an. Astfel, o sumă 
de aproximativ 126 de mii de lei 
urmează a fi utilizată din fondul de rul
ment pentru proiectul Promovarea 
potențialului turistic al Dealului Cetății 
și al centrului urban al municipiului. 
Această sumă reprezintă prefinanțare și 
a intrat în contul Primăriei încă de la 

sfârșitul anului trecut, provenind de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Locuinței. O sumă de aproape 90 de 
mii de lei va fi folosită pentru realizarea 
investiției de la Complexul Aqua Land.

Noi blocuri 
de locuințe sociale9

Tot pentru acest an, reprezentanții 
Primăriei Deva și-au propus să înceapă 
construcția unor blocuri de locuințe so
ciale. La capitolul venituri care provin 
din afara bugetului local, reprezentanții 
primăriei și-au calculat o sumă de 925 
de mii de lei, totalul cheltuielilor în
sumând 1,140 de mii de lei. De aseme
nea, o sumă de 875 de mii de lei va fi 
folosită pentru reabilitarea termică a 
unor blocuri din municipiu.

Elena Matieș Iancău

Bilanț la Serviciul de Asistentă Socială

(■ ute de deveni cu probleme au primit ajutoare 
de la Primărie

Protest la Liceul Teoretic 66 Traian”

Sute de deveni au primit anul tre
cut ajutoare de la primărie pentru 
diferite situații grave materială ori de 
sănătate. Cazurile lor au fost analizate 
de către reprezentanții Serviciului Pub
lic Local de Asistență Socială din 
cadrul Primăriei Deva.

Astfel, au primit ajutoare atât per
soanele fără venituri, familiile mono- 
parentale, asistenții personali, 
ț Aoanele cu handicap. De asemenea, 
tot prin intermediul acestui serviciu 
nou-născuții din Deva au primit 
alocații. Cele mai multe cereri pentru 
r’ *a acestei alocații au fost înregistrate 
k. .una octombrie, iar cele mai puține 
în aprilie. La sfârșitul anului trecut, 188 

de persoane singure au primit ajutoare 
sociale de la primărie. Potrivit datelor 
Serviciului de Asistență Socială în cur
sul anului trecut au fost peste 100 de 
anchete sociale, în urma cărora s-a sta
bilit măsura de protecție pentru copiii 
care provin din familii cu situație 
materială precară.

Sprijin pentru 
victimele violentei

9

domestice

De asemenea, s-au făcut peste 150 
de anchete sociale pentru copiii ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate. Trei victime ale violenței în 
familie, dintre care și un minor au 

^primit adăpost gratuit anul trecut în 
Centrul de Urgență pentru Femeia și 
Copilul Abuzat. în prezent, încă 40 de 
cazuri de acest fel se află în evidența 
centrului, dintre care două victime 
datează chiar din această lună. Peste 
200 de deveni au cerut sprijinul Servi
ciului Local de Asistență Socială ca să 
obțină alocația de susținere care se 
acordă familiilor monoparentale. O 
situație deosebită s-a evidențiat în ceea 
ce privește situația persoanelor cu 
handicap din municipiu.

Astfel, în cursul anului trecut. Ser
viciul Local de Asistență Socială nu a 
putut asigura înlocuitori pentru 
asistenții personali pe perioada con
cediului de odihnă și nici nu dispune de 
centre tip respire pentru cazarea per
soanelor bolnave. Prin urmare, fiecare 
din cei peste 200 de persoane cu hand
icap grav, a primit indemnizație 
echivalentă cu salariul net al asistentu
lui personal.

Elena Matieș Iancău

Ieri în jurul orei 11, liceenii din ca
drul Liceului Teoretic “Traian ” și- 

au manifestat nemulțumirea 
printr-un protest, în urma deciziei 

luată la nivelul Inspectoratului 
Școlar Hunedoara de a co mase in
stituția la care învață ei cu Liceul 

Pedagogic “Sabin Drăgoi”.

Dacă hotărârea inspectoratului 
va rămâne definitivă, elevii de la 
Liceul Teoretic “Traian” ar urma să 
frecventeze cursurile la sediul Liceu
lui Pedagogic “Sabin Drăgoi”. Timp 
de 20 de minute, zeci de elevi au ieșit 
în curtea liceului unde au scandat “nu 
vrem să ne mutăm”. Motivul invocat 
de aceștia fiind distanța mai mare pe 
care ar trebui să o parcurgă.

11 blocuri vor fi izolate tern ic
Un număr de 11 blocuri din mu

nicipiul Deva vor fi izolate termic în 
cursul acestui an. Acestea sunt situate 
pe: Străzile Carpați și Minerului, 
Aleile Păcii și Pescarilor, Calea Zaran- 
dului și Piața Victoriei. încă opt vor 
beneficia de aceleași investiții în cur
sul acestui an. Acestea au fost alese 
dintr-un număr de 360 de blocuri in-

*

Conducerea liceului se 
distanțează de protestul elevilor. „Nu 
avem nici o legătură cu declanșarea 
protestului. Elevii sunt cei care l-au 
organizat. Copiii sunt nemulțumiți că 
vor trebui să se mute de la 1 septem
brie la altă instituție de învățământ, că 
s-au înscris la o instituție și voi ter
mina la alta”, a precizat Gabriel 
Tripa, directorul Liceului Teoretic 
“Traian”. Pe lista „neagră” a Inspec
toratului Școlar se află mai multe 
unități de învățământ din județul 
Hunedoara care de la 1 septembrie 
urmează să fie comasate. „încă nu 
cunoaștem decizia finală. Astăzi sau 
mâine vom ști care sunt acele 
instituții de învățământ”, a precizat 
Paul Rus, liderul sindical al Sindicat
ului de învățământ Prcunivcrsitar.

Mafia Bulz

ventariate de reprezentanții Primăriei 
Deva.

Banii pentru reabilitarea 
blocurilor provin în proporție de 50 la 
sută de la Guvern, 30 la sută de la 
bugetul local, iar 20 la sută este aportul 
asociației de proprietari.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
z> Neghiobii la patinoar

La patinoarul din 
Deva numai nesimțirea și micile 
furtișaguri alunecă unse pe .luciul 
sticlos al instalației de răcit, 
instalație sabotată grosolan de 
prostia celor care administrează 
patinoarul, nu de „mâna criminală” 
care dă cu clor în bunăvoința 
edililor, cum eronat am fost 
informați nu cu mult timp în urmă. 
La cotețul la care se vând biletele

de intrare, un individ pădureț (acru, 
lacom și necopt) aranjează prețul 
biletului după cum îi vine la 
îndemână. Pentru un copil de nici 
cinci ani, care pune patinele în pi
cioare pentru prima dată plătești la 
fel de mult ca și pentru un adult. 
Asta în cazul în care nu ceri 
socoteală amploiatului. Dacă ești 
mai grijuliu cu banii tăi, afli că 
micuțul poate patina fără bilet de

I
intrare. Numai că sintagma „poate 
patina” e păcăleala imediat 
următoare după șmenul cu biletul. 
Patinoarul este mai tot timpul 
sechestrat de băieții de cartier, 
foarte viteji atunci când acționează 
în haită împotriva celor fără 
apărare. Fițoșii se țin câmaț unul de 
celălalt și mătură tot ce le iese în
cale. De obicei femei și copii. Cei un climat civilizat în incintă. El îți 
mici sunt doborâți violent pe recomandă să revii atunci când

gheața rece și dură și apoi sunt 
căleați în picioare de hăndrălăii 
care râd prostește de grozăvia 
faptelor lor. Nici o persoană nu 
asigură ordinea și nu intervine când 
se comit astfel de neghiobii. Tot ce 
poți face este să renunți scârbit la 
bucuria de a te relaxa împreună cu 
copilul pentru câteva ore în aer 
liber. Pădurețul de la bilete spune 
că firma care administrează pati
noarul nu are obligația să asigure și

pleacă golanii. Așadar, la pati
noarul (care a fost făcut și din banii 
tăi - și a costat câteva zeci de mil
iarde de lei, bani de la bugetul 
primăriei - instituție la care plătești 
taxe și biruri) ai acces condiționat 
de câțiva nătângi. Asta pentru că o 
firmă patronată de un personaj care 
de ani de zile se află în concubinaj 
cu banii Primăriei Deva a hotărât 
să administreze patinoarul după 
cum îi dă lui bine la portmoneu.

S L ' •< . ... ■ - ■ ■
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Ieri, s-a desfășurat la Casa de Cultură “Drăgan Muntean” din Deva 
manifestarea “Uniți în cuget și-n simțiri”, dedicată aniversării 
a 151 de ani de la Unirea Principatelor Române.

DN 7 este șoseaua cu cele mai multe
Două furturi 
în patru zile

O vânzătoare care lucra într- 
un chioșc alimentar a fost jefuită 
în urmă cu trei zile. Daniela M„ 
de 35 de ani, din Deva, se afla în 
incinta chioșcului situat la sub
solul unui imobil când un bărbat 
i-a furat poșeta în care se aflau 
1.000 de lei și telefonul mobil.

Ioan M., de 30 de ani, din 
Deva, cu antecedente penale, a 
fost identificat în urma 
cercetărilor Poliției ca autor al 
furtului. Polițiștii au mai de
scoperit că loan M. a furat, cu o 
săptămână în urmă, și o haină de 
blană din incinta unui cabinet 
stomatologic. Păgubașul în acest 
caz a fost Ioan B., de 64 de ani, 
din Deva, care avea în haină un 
telefon mobil și cheile de la casă.

Hoțul va fi cercetat în stare 
de libertate pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat.

Numărul accidentelor rutiere 
grave care se produc pe DN 7 

este în creștere.
în numai 25 de zile s-au pro
dus 20 de accidente rutiere 

grave, în care au murit doi oa
meni și au fost rănite grav 19 

persoane. Pentru zece din 
aceste accidente cauza produ
cerii lor este viteza excesivă.

Au furat calorifere

Doi tineri din municipiul 
Hunedoara au furat șase 
calorifere dintr-un imobil din 
Hunedoara, vineri, în jurul orei 
18. Daniel P., de 19 ani, și I.U., 
de 17 ani, ultimul locuind în 
Hunedoara fără forme legale, au 
fost prinși de o patrulă mixtă de 
poliție-jandarmerie în zona 
industrială a municipiului Hune
doara. Tinerii tocmai transportau 
caloriferele la un centru de 
colectare a fierului vechi, pentru 
a le valorifica. Forțele de ordine 
au întocmit acte de constatare a 
distrugerilor și furt. Cercetările în 
acest caz sunt continuate de 
Poliția municipiului Hunedoara.

Tâlharul care a agresat o tânără 
la Petroșani a fost arestat

Șinele de cale ferată
au crăpat de ger

Tâlharul care a atacat și je
fuit o adolescentă de 12 ani 

din Petroșani a fo.st arestat de
Poliția Municipiului Petro
șani Vasile M. a lovit-o pe 

fată, după care i-a smuls tele
fonul mobil în plină zi, în mij

locul trotuarului

Fetița dispărută 
a fost găsită

O fetiță de 12 ani din 
Petroșani, dată dispărută în urmă 
cu 18 zile de către mama ei, 
Mărioara B.,’ a fost găsită în 
Simeria acum patru zile de către 
polițiști. Fetița a plecat de acasă 
cu mătușa sa, după care nimeni 
nu a mai știut nimic de ea. Mi
nora fost dusă la Spitalul de

Atacul a avut loc în urmă cu două 
zile, în zona șoselei de tranzit din mu
nicipiul Petroșani, în timp ce victima A. 
M. vorbea la telefon. Ea a fost atacată 
de bărbatul necunoscut în timp ce 
mergea pe trotuar. Vasile M. a lovit-o cu 
pumnul în față, moment în care A. M. a 
căzut pe asfalt, după care i-a furat 
bunurile, printre care și unul dintre tele
foanele mobile pe care le avea asupra ei. 
Sub amenințările infractorului minora i- 
a dat și celălalt telefon mobil, rugându- 
1 pe infractor să o lase în pace.

Maria Bulz

Peste un secol și jumătate de la Unirea Principatelor
Urgență din Petroșani, iar în 
urma examinării a rezultat faptul 
că în perioada cât a lipsit de acasă 
nu a fost abuzată fizic.

Se detonează 
muniție 
pe Dealu Paiului

Astăzi, pe Dealul Paiului 
din municipiul Deva, între orele 
8 și 14, au loc lucrări de dis
trugere a muniției neexplodate. 
Locuitorii din zonă sunt 
atenționați să nu intre' în 
perimetrul de siguranță al 
poligonului în timp ce se execută
aceste lucrări, pentru a nu se ex
pune astfel pericolului.

, Maria Bulz

accidente rutiere
O acțiune de amploare a 

polițiștilor din Serviciul Rutier a avut 
loc la sfârșitul săptămânii trecute pe 
străzile din mai multe localități ale 
județului Hunedoara. La acțiune au par
ticipat 18 polițiști care au avut ca „in
strumente” de lucru trei autospeciale 
dotate cu radar. Polițiștii au supraveg
heat șoferii care s-au deplasat pe DN 7 
și DN 76, în zona localităților Orăștie, 
Zam, Ilia, Brad și Deva. Acțiunea 
polițiștilor a fost axată pe principalele

Are dosar penal 
pentru tâlhărie

Localnicii s-au apropiat de fată 
abia după producerea incidentului, când 
aceasta a început să strige după ajutor. 
Infractorul a fugit însă. în urma apelului 
telefonic la numărul unic de urgență 
poliția a ajuns la locul jafului și au în
ceput cercetările. Cele două telefoane au 
o valoare totală de - de lei. Autorul 
infracțiunii este \asiie M.. un tânăr de 
19 ani. din Petroșani, cu antecedente oe- 
nale. Asupra iui polițiștii ac găsi- cele 
două telefoane mobile, care f-au fost 
înapoiate adolescentei. Pe numele 
tânărului, polițiști; au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de tâlhărie. De asemenea, 
tâlharul a fost reținut pe bază de 
ordonanță, iar in cursul zilei de teri 
instanța a emis pe numele său mandat de 
arestare preventivă pentru 29 de zile, 
pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie.

cauze ale producerii accidentelor grave: 
viteza neadaptată, alcoolul și pietonii 
care traversează strada prin locuri 
nepermise. „Am făcut o analiză în ceea 
ce privește producerea accidentelor 
grave de pe DN 7. în perioada 
următoare vom intensifica acțiunile pe 
aceste tronsoane de drum. Constatăm 
însă că avem o creștere a numărului de 
accidente grave. Viteza neadaptată la 
condițiile de drum este principala cauză 
a accidentelor rutiere grave”, a declarat 
Dan Micu, comisar șef în cadrul Servi
ciului de Poliție Rutieră al IPJ Hune
doara.

32 de permise 
suspendate

In numai două zile polițiștii au 
amendat 159 de șoferi, dintre care 151 
au depășit regimul legal de viteză, iar 
opt dintre sancțiuni au fost aplicate pen
tru conducere sub influența alcoolului. 
Totodată pentru 32 de șoferi dreptul de 

- a conduce le-a fost suspendat. Din 
aceștia, trei au depășit viteza legală cu 
peste 50 de kilometri la oră, iar opt

200, . care
mai multe

în cursul nopții trecute, 
șinele de cale ferată de pe 
Magistrala 
traversează
localități din județ, au cedat 
din cauza getului, dar și a 
uzurii.

Trenurile care circulau 
pe direcția Curtici-București 
au fost deviate pe celălalt fir, 
astfel că nu au avut loc în
târzieri. „Două cupoane de 
cale ferată de la Turdaș și 
Mintia au cedat noaptea 
trecută. în această dimineață 
au cedat alte trei, anume cele 
de la Simeria Veche-Turdaș,
Mintia-Brănișca, precum și Brănișca-Ilia. Echipajele din cadrul districtelor de linii 
au intervenit pentru a remedia defecțiunile, fiind înlocuite aceste cupoane. Nu au 
fost înregistrate întârzieri în graficul de circulație al trenurilor de marfă și călători”, 
a precizat Vasile Hrițac, șeful Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hune
doara De asemenea. în ultimele 24 de ore zece persoane fără adăpost au fost în
dreptate spre săli de așteptare.

Maria Bulz

Ieri, s-a desfășurat la Casa de 
Cultură “Drăgan Muntean” din Deva 
manifestarea “Uniți în cuget și-n 
simțiri”, dedicată aniversării a 151 
de ani de la Unirea Principatelor 
Române. Manifestarea a fost 
organizată de către Inspectoratul 
Școlar al Județului Hunedoara (IȘJ), 
Asociația Profesorilor de Istorie din 
România “Clio” (APIR), filiala 
Hunedoara și Direcția Județeană 
pentru Tineret Hunedoara (DJT), iar 
participanții au fost elevi de la câteva 
licee din municipiul Deva. Cuvintele 
de deschidere au fost adresate de 
Cristian Grigoraș și Szell Lorincz, 
directorul coordonator, respectiv di
rectorul coordonator adjunct al DJT. 

șoferi au fost prinși la volan după ce au 
băut câte un păhărel. Nici pietonii nu 
respectă regulile de circulație. Au fost 
amendați 227 de persoane care au tra
versat strada prin locuri nepermise, fapt 
ce l-a determinat pe comisarul Dan 
Micu să concluzioneze că: „Lasă de 
dorit și educația civică a cetățenilor”.

Comisarul Dan Micu a prezentat 
cazul unui șofer din Alba Iulia care în 
timp ce mergea pe raza localității 
Orăștie avea 105 kilometri la oră, 
depășind viteza legală cu 50 de kilo
metri. Un alt exemplu prezentat pr? 'i 
a fost cel al unui șofer de tir care era cât 
pe ce să spulbere echipajul de poliție în 
timp ce se deplasa prin centrul mu
nicipiului Brad.

Maria Bi.

Au urmat prezentări ale eve». - 
mentelor petrecute în urmă cu 151 de 
ani care au condus la Unirea Princi
patelor. Au conferențiat profesorii 
Simion Molnar, Liviu Lazăr și Sorin 
Vlaic, membri ai APIR “Clio”. în 
cadrul acțiunii au fost prezentate și 
imagini care ilustrează Unirea de la 
1859. în final s-a desfășurat un mic 
moment artistic susținut de solista de 
muzică populară Andra Costea, pre
cum și un concurs între echipe de 
elevi de la instituțiile de învățământ 
devene care au participat la eveni
ment.

Cătălin Rișcuța
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Curent electric ecologic

Panouri solare 
pentru iluminatul public la Geoagiu

Locuitorii orașului Geoagiu 
vor beneficia de curent electric 

obținut prin energie solară. 
Astfel, reprezentanții Primăriei 
orașului Geoagiu au definiti
vat un proiect prin care se do

rește construirea unui parc 
energetic cu panouri solare, 

energia electrică obținută ur
mând să fie folosită la ilumi
natul public și în instituțiile 

aflate în subordinea Consiliu
lui Local.

Proiectul va fi finanțat 98 la sută 
4’" fonduri europene, iar restul de 2 la 
sută fiind contribuția Consiliului Local. 
Valoarea proiectului este de peste 2 
milioane de euro. Documentația va fi 
demisă, la sfârșitul lunii ianuarie, la 

da de Dezvoltare Regională Vest 
în vederea obținerea unei finanțări ner
ambursabile din fonduri de mediu prin 
Programul Operațional Regional.

Economie 
la cheltuieli

„Am ales locația în care va fi am
plasat parcul care are o suprafață de 
circa un hectar. Este vorba despre un 
teren situat lângă stația de epurare din 
Geoagiu. în cazul în care proiectul va 
fi declarat eligibil, sperăm să semnăm 
contractul de finanțare până la sfârșitul 
anului”, spune Radu Igna, viceprimar 
al orașului Geoagiu.

Potrivit calculelor efectuate de 
autorități, implementarea proiectului va 
scuti Primăria Geoagiu de cheltuielile 
cu energia electrică pentru tot ceea ce 
consumă instituțiile publice aflate pe 
raza orașului Geoagiu, economia 
rezultată fiind evaluată la aproximativ 
300.000 de lei pe an.

Energia va fi produsă de 500 de 
panouri solare. Electricitatea produsă 
va permite și obținerea unor “certificate 
verzi” pentru energie regenerabilă, 
acestea putând să fie valorificate ulte
rior, pe Bursă, la prețuri cuprinse între 
27 și 45 de euro pentru fiecare MWh.

Și la Gurasada 
se dorește energie 
produsă ecologic

*

Un proiect asemănător se discută 
și în comuna hunedoreană Gurasada. 
“Noi am purtat în toamna anului trecut 
cateva discuții cu reprezentanții unor 
firme care vroiau să amplaseze aici 
niște panouri solare, dar trebuie să vadă 
ce fonduri pot accesa pentru acestea. 
Am înțeles că un panou solar este foarte 
scump”, spune Silviu Nan, primarul co
munei Gurasada. Tot aici se află în 
discuție înființarea unei hidrocentrale 
între satele Boiu de Jos și Boiu de Sus, 
dar trebuie făcute studii ca să se afle 
dacă este oportună o astfel de investiție 
aici. “Aici vara nu prea este apă, iar 
dacă debitul e mic nu se poate realiza 
nimic”, explică Silviu Nan. Comuna 
Gurasada a atras, de asemenea, și in
vestitori spanioli, care au vrut să 
producă aici energie eoliană. Vântul nu 
a fost însă propice acestei investiții.

Elena Matieș Iancău

Prețul unui panou solar poate costă între 3.500 
și 8.000 de lei, iar montatul acestuia variază între 
1.000 și 1.500 de lei

g
uCu ajutorul pa
nourilor solare se 
produce energie 
electrică într-un 
mod sănătos pentru mediu. 

Orice metodă care nu polează 
mediului este binevenită”

Georgeta Barabaș, 
director al Agenției Județene de Protecția Mediului

Ținutul Pădurenilor va produce 
energie „verde”

Aplicație IPA online 
pentru țărani

' In scurt timp în Ținutul Pă
durenilor se va realiza un 

parc de turbine eoliene. Re- 
ursele obținute astfel vor fi 
introduse în rețeaua națio- . 

nală și distribuită consumato
rilor.

Dacă va fi aprobat* proiectul se 
va pune în practică într-o arie 
națională protejată conform directivei 
europene SIT Natura 2000, care 
prevede ca pe anumite teritorii unde 
sunt specii și faună amenințate de 
dispariție să se încerce restabilirea 
echilibrului de acum 2000 de ani.

Studiul de impact 
urmează 
să fie completat

„în această arie nu sunt interzise 
activitățile economice cu o singură;

Rotary Club
Sâmbătă, a avut loc la pensiunea “Casa Veche”, din 

Hațeg, ceremonia de chartare (înființare) a Clubului Rotary 
Hațeg.

Rotary este cea mai mare organizație neguvemamentală 
din lume, care grupează oameni de afaceri și reprezentanți 
ai diferitelor profesii cu scopul de a asigura servicii uman
itare.

Organizația promovează standarde etice și profesionale 
înalte în toate domeniile de activitate și stabilește relații de 
bună înțelegere și prietenie între membrii săi. în prezent,

la Hațeg
ființează în România peste 90 de cluburi Rotary. La ceremo
nia de chartare a participat guvernatorul în funcție al Distric
tului 2241 România și Republica Moldova, Daniel 
Condurache, asistenți ai guvernatorului și reprezentanți ai 
unor cluburi din țară.

Clubul din Hațeg este format din 29 de membri de 
diferite profesii. Noul club Rotary este cel de-al treilea înte
meiat în județul Hunedoara, după cele de la Deva și Brad.

Cătălin Rișcuța

condiție și anume să nu fie afectate 
speciile respective. Studiul de impact 
a fost suspus dezbaterii publice și s- 
au solicitat completări. Urmează să ne 
spunem punctul de vedere. Decizia 
trebuie pusă în balanță. Avem 
obligația să încurajăm producerea de 
energie verde în condițiile în care nu 
există un impact negativ asupra medi
ului”, a precizat Georgeta Barabaș, 

directorul executiv al Agenției de 
Protecție a Mediului Hunedoara. în 
județul Hunedoara există șapte hidro
centrale situate la Geoagiu, Teliuc, 
Petrila, Paroșeni - câte una, iar la 
Hobițele sunt trei.

Maria Bulz

Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) in
formează că este disponibilă 
aplicația IPA online, prin in

termediul căreia fermierii care 
intenționează să solicite sprijin 
pe suprafață completează elec

tronic cererea de plată.

Astfel, pe baza unui nume de uti
lizator și a unei parole de acces 
furnizate de APIA, fermierul accesează 
IPA online și completează electronic 
declarația de suprafață. Unul dintre 
avantajele utilizării IPA online constă în 
faptul că fermierul nu mai are nevoie de 
hărți pe hârtie. Mai mult, în urma 
digitizării parcelei, sistemul măsoară și 
afișează suprafața digitizată, iar pentru 
a verifica localizarea corectă a parcelei, 
solicitantul poate utiliza un instrument 
de măsurat. Dacă fermierul nu este 
sigur de localizarea parcelei, se poate 
deplasa în teren pentru a identifica an
umite elemente de reper.

Campania durează 
din martie 
până în mai

Ulterior, cu această declarație de 
suprafață, completată electronic și 
tipărită, fermierul se prezintă la Cen
trele APIA pentru depunerea cererii de 
plată. Alături de declarația de suprafață, 

fermierul trebuie să completeze un for
mular cu date de identificare ale 
exploatației și o anexă în care bifează 
schemele/măsurile de sprijin solicitate. 
Pentru fermierii care au depus cereri în 
anii precedenți, formularul de identifi
care este pre-tipărit, fiind actualizat 
doar dacă au apărut modificări față de 
datele anterioare.

Campania de depunere a cererii de 
plată pentru schemele/măsurile de spri
jin pe suprafață SAPS 2010 se 
derulează în perioada 1 martie - 17 mai 
2010, însă declarația de suprafață se 
poate deja completa electronic prin 
accesarea IPA online.
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Pentru copii noștri: leagăne rupte, gropi fără nisip 
care au devenit depozite de gunoi, băncuțe dezmem
brate sau topogane înfundate cu crengi și hârtii..

Spațiile de joacă au devenit 
inamicul public al copiilor hunedoreni
în anii trecuți, Primăria Hune

doara ă organizat o amplă 
campanie pentru amenajarea 
unor spații de joacă pentru 

copii. Organizații nonprofit și 
unele firme private, în colabo
rare cu primăria, au amenajat 
zone de distracție. La începutul 
anului 2010, multe dintre par
curile de joacă arată ca după 
război. Unele sunt închise, iar 
la altele leagănele sunt luate 
pentru a împiedica folosirea 
lor până la venirea sezonului 

cald.

Toate orașele au cel puțin un 
spațiu în aer liber, folosibil indiferent 
de sezon, dedicate celor mici. Cel mai 
bine simt întreținute parcurile adminis- 

fe de diferite asociații sau firme. Nu 
același lucru se poate spune despre 
starea actuală a spațiilor de joacă din 
municipiul Hunedoara care sunt admin
istrate de primărie. Aceste spații de 
joacă au rămas fără plăcuțe de averti
zare, cu leagăne rupte, cu gropi fără 
nisip care au devenit depozite de gunoi 
sau closete pentru animalele comu
nitare, cu băncuțe dezmembrate sau cu 
topogane înfundate cu crengi și hârtii.

Monica Rada, purtător de 
cuvânt la Primăria Hunedoara

Ca în comunism, 
gospodarii orașului 
își asumă critica și 
își iau angajamentul

Locuitorii din apropierea amena- 
jamentelor pun starea jalnică în care se
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Reportaj 7
*

Georgiana Giurgiu

află parcurile pe seama vandalismului 
cu autori necunoscuți.

Primăria promite că va repara 
srticăciunile făcute, dar condiționat. 
„Vom începe în curând o campanie de 
reabilitare a spațiilor de joacă, dar nu 
vom interveni decât acolo unde 
locuitorii sau asociațiile de locatari vor 
face sau au făcut sesizări cu privire la 
aceste locații. De asemenea, 
intenționăm să amenajăm noi spații de 
joacă, în toate cartierele, astfel încât 
copiii să nu fie nevoiți să meargă de
parte de casă”, ne-a declarat Monica 
Rada, purtător de cuvânt la Primăria 
Hunedoara.

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă
90.3 fm
RADIO 
COLORi
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Premierul Emil Boc a discutat, sâmbătă, cu delegația FMI, Comisiei 
Europene și Băncii Mondiale posibilitatea extinderii plafonului 
și mecanismului garanțiilor guvernamentale pentru cofinanțarea proiectelor 
europene, în cazul administrațiilor locale și instituțiilor publice.

■

Doi militari români au fost răniți
9

în Kandahar
Doi militari români oftați în baza 
militară din Kandahar, Afganis

tan, au fost răniți ușor, duminică, 
în jurul orei 19.30, ora Româ
niei, în urma unui atac cu ra

chetă, informează MApN.

Potrivit unui comunicat transmis, 
luni, de Ministerul Apărării, plu

tonierii-majori Sergiu Hulpoi și Mihai 
Păduraru au fost transportați la Spi
talul Militar din Baza Kandahar, unde 
au primit primele îngrijiri medicale, iar 
după investigațiile preliminare s-a sta
bilit că starea lor de sănătate este 
stabilă. Mihai Păduraru a fost externat 
luni dimineață, în timp ce Sergiu 
Hulpoi a rămas internat, fiind sub 
supraveghere medicală.

Militarii, subofițeri de stat major, 

se aflau la începutul misiunii de șase 
luni în Afganistan, precizează Minis
terul Apărării.

"Ministrul Apărării Naționale, 
Gabriel Oprea, și șeful Statului Major 
General, amiral Gheorghe Marin, 
urmăresc cu atenție evoluția stării de 
sănătate a militarilor răniți", mai 
menționează sursa citată.

Societatea Română de Parapsihologie dezminte 
implicarea în activitatea politică din România

r

gr Gerul a făcut
Societatea Română de Parap
sihologie a dezmințit orice im

plicare directă a 
parapsihologici în activități po
litice din România, arătând că 

niciuna dintre persoanele 
menționate în legătură cu ac
țiuni desfășurate în campania 

electorală prezidențială nu 
aparține acestei comunități.

„Societatea Română de Parapsi- 
hogie dezminte orice implicare directă 
a parapsihologici în activități și acțiuni 
de natură politică din România. Soci
etatea Română de Parapsihogie 
menționează faptul că niciuna dintre 
persoanele menționate în legătură cu 
aceste pretinse activități și acțiuni, 
unele hilare și cu accente medievale, n"u 
aparține comunității parapsihologice și 
nu poate fi considerată parapsiholog.

Aceste persoane sunt, de fapt, 
reprezentanți ai curentului neospiritual 
eclectic", se arată în comunicatul 
societății. Președintele Societății 
Române de Parapsihologie avertizează, 
totodată, asupra riscului de "decredibi- 
lizare a parapsihologici", care s-a ac
centuat "prin încercarea de a o asocia 
cu pretinse activități și acțiuni 
neconvenționale, coordonate de servici
ile speciale, care s-ar fi desfășurat în 
timpul recentei campaniei electorale 
pentru alegerile prezidențiale din 
România".

Parapsihologia 
a dobândit un statut 
științific

în comunicat se precizează că 
parapsihologia este disciplina care se 
ocupă de studiul științific al unor 
fenomene neconvenționale asociate cu 
experiența umană, denumite fenomene

parapsihologice sau psi, care nu sunt 
deocamdată explicate suficient în 
cadrul teoriilor științifice acceptate.

"Parapsihologia este considerată, 
în prezent, o disciplină de sine 
stătătoare, complementară psihologiei, 
fizicii, biologiei, antropologiei sau 
ecologiei. Datorită cercetărilor sistem
atice riguroase din ultimele decenii, 
parapsihologia a dobândit un statut 
științific, devenind o disciplină 
acceptată, care este predată ca atare la 
unele universități cunoscute din în
treaga lume", se menționează în docu
ment. Potrivit președintelui Societății, 
comunitatea parapsihologică
internațională este formată, în principal, 
din psihologi, fizicieni, biologi, 
chimiști, medici sau matematicieni, cu 
o activitate științifică recunoscută în 
domeniile tradiționale respective și care 
ocupă, în majoritate, o poziție 
academică sau de cercetare în 
universități și institute de cercetare. 
„Aceste personalități științifice, care 
desfășoară și o activitate notabilă în 
cercetarea fenomenelor parapsiholog
ice, sunt reunite în jurul Asociației 
Internaționale de Parapsihologie care 
reprezintă principala organizație 
științifică profesională internațională de 
profil, la care este afiliată și Societatea 
Română de Parapsihologie", a subliniat 
Adrian Pătruț.

Acesta a menționat faptul că ter
menul parapsiholog este atribuit exclu
siv cercetătorilor fenomenelor 
parapsihologice sau psi "prin mijloace 
de investigare specifice cercetării 
științifice și nu persoanelor susceptibile 
de a produce^stfel de fenomene".

până acum 22 de victime
Autoritățile sanitare au înregistrat, 

în intervalul 20-25 ianuarie, 22 decese 
cauzate de ger, jumătate fiind confir
mate, în ultimele 24 de ore, în mai 
multe localități din Moldova și Pra
hova. Potrivit statisticilor centralizate 
de către Ministerul Sănătății, în ul
timele 24 de ore au fost anunțate 11 de
cese, câte unul în județele Suceava, 
Botoșani, Vrancea, Vaslui. Iași. Vâlcea 
și Prahova și câte două in Tulcea și 
Bacău. Față de cele anunțate luni, in in
tervalul 20-24 ianuarie, au mai fost anunțate alte 11 cazuri de deces, în județele Argeș, 
Bacău, Ialomița, Mehedinți. Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Prahova și două în Capitală.

Din 710.000 de șomeri doar 7.000 pot ocupa
un loc de muncă

Ultimele date ale ANOFM arată că în România sunt 
710.000 de persoane în șomaj. Șansele ea acestea să își 
găsească un loc de muncă sunt destul de reduse, întrucât pe 
piață sunt disponibile aproape șapte mii de locuri de muncă.

Dacă persoanele cu studii medii și cele care au terminat 
o școală de meserii își pot găsi mai ușor de muncă, nu același 
lucru putem să spunem despre șomerii cu studii superioare. 
Din numărul total de job-uri vacante, mai puțin de 600 pot fi 
ocupate de aceștia. Celelalte posturi, peste 6.300 se adresează 
celor care au terminat liceul, absolvenților de școli profesion
ale și necalificaților. Șomerii cu facultate terminată se pot 
angaja ca ingineri, subingineri, consilieri financiar-bancari, 
asistenți medicali generaliști ori contabili. în ceea ce privește 
locurile disponibile pentru celelalte categorii de șomeri, cele 
mai multe sunt în domeniul confecțiilor. Peste o mie de oa
meni pot lucra ca și confectioneri de articole textile. De

asemenea, există posturi de agenți de pază; vânzători, tâm
plari sau bucătari. Cele mai multe locuri de muncă se oferă 
în Cluj, București și Tulcea, iar cele mai puține în Ilfov, 
Ialomița și Galați.

Un băietei de 7 ani a strâns
9

aproape 100.000 de euro 
pentru sinistrații din Haiti

Un băiețel-de șapte ani din Londra a 
reușit să adune, într-o singură zi, aproape 
100.000 de euro pentru sinistrații din Haiti. 
Impresionat de imaginile văzute la televi- 

>zor, băiatul s-a angajat într-un adevărat 
maraton pe bicicletă, pentru cai% a solicitat 
donații pe internet. Iar rezultatul a întrecut 
orice așteptări.

La șapte ani, Charlie Simpson nu a
aflat încă, din proprie experiență, ce 

înseamnă suferința. Dar imaginile șocante ale copiilor haitieni, răniți sau rămași fără 
adăpost după cutremur, l-au determinat să le vină în ajutor.

Charlie a hotărât să-i ajute, după puterile sale, pe sinistrații din cealaltă parte a 
planetei. El s-a gândit să ceară "sponsorizări" pentru o cursă pe bicicletă de opt kilo
metri în jurul parcului din cartier - o încercare de loc ușoară pentru un copil. Băiatul 
nu se aștepta să strângă mai mult de 500 de lire. Dar apelul a început să circule pe in
ternet și tot mai multe donații au venit de la necunoscuți încântați de inițiativa lui Char
lie. Donațiile au continuat mult după ce Charlie își încheiase micul maraton ciclist. 
Banii vor merge la UNICEF, care susțing, că este cea mai mare sumă strânsă de o 
persoană într-o singură zi.

Premierul Emil Boc ne asigură că România 
va primi împrumutul de la FMI

România nu va avea probleme în a 
primi următoarele tranșe din împrumutul con
venit cu FMI, deoarece angajamentele asu
mate pentru acordarea banilor au fost 
îndeplinite, a declarat, duminică, premierul 
Emil Boc. „Nu cred că vor fi probleme pentru 
următoarele tranșe, deoarece angajamentele au 
fost respectate, iar programul va continua", a 
spus Boc.

Premierul Emil Boc a discutat, sâmbătă, 
cu delegația Fondului Monetar Internațional, 
Comisiei Europene și Băncii Mondiale posi
bilitatea extinderii plafonului și mecanismului 
garanțiilor guvernamentale pentru 
cofinanțarea proiectelor europene, în cazul 
administrațiilor locale și instituțiilor publice.

Potrivit Executivului, nevoia extinderii 
plafonului și mecanismului garanțiilor guver
namentale a fost discutată în vederea întăririi 
capacității de absorbție a fondurilor europene 
și a cofinanțării proiectelor, în special cele ale 
administrațiilor locale și ale altor structuri care 
gestionează fonduri europene.

Surse prezente la întâlnirea de sâmbătă

dintre premierul Boc și reprezentanții 
instituțiilor internaționale au declarat însă, 
agenției MEDIAFAX, că oficialii Comisiei 
Europene insistă pentru realizarea de către 
Banca Mondială a unui audit privind organi
zarea și funcționarea sectorului public din 
România.

Potrivit surselor citate, vor fi trecute în 
acord referiri generale privind reforma sec
torului sanitar și a celei privind protecția 
socială, fără a fi specificate însă criterii de 
performanță sau cantitative pentru aceste com
ponente. De asemenea, în cadrul discuțiilor de 
la Palatul Victoria, a mai fost analizată prob
lema arieratelor, unde România a cerut deja o 
derogare de la criteriul de performanță stabilit 
pentru luna septembrie; legea pensiilor, care 
trebuie aprobată până la jumătatea acestui an, 
și trebuie să intre în vigoare în 2011. Totodată, 
pentru Legea responsabilității fiscale termenul 
a rămas neschimbat, respectiv luna martie. 
Discuțiile cu reprezentanții FMI, CE și BM 
vor continua și în perioada următoare, inclusiv 
la nivelul ministerelor de resort.



Naomi Watts va juca alături de „agentul 007”
într-un thriller psihologic

Scenariul filmului va fi scris de David 
Loucka, Daniel Craig urmând să interpreteze 
rolul unui bărbat care decide să se mute cu fa
milia sa într-un mic oraș idilic, din statul amer
ican Connecticut, însă descoperă că locuința 
pe care a cumpărat-o este bântuită de foștii ei 
stăpâni, asasinați în interiorul casei. în această 
peliculă, Naomi Watts va fi interpreta rolul 
vecinei familiei ucise.

Filmările vor începe 
în februarie Ia Toronto

Ca și ceilalți actori care l-au interpretat 
pe James Bond, și Daniel Craig s-a aflat la o 
adevărată răscruce din punct de vedere profe

sional. Celelalte două roluri principale ale sale, 
din peliculele "Munchen" (2005). și "Sfidarea 
/ Defiance" (2008), au marcat evoluția actoru
lui britanic, de la stilul clasic al personajului 
Bond, la o versiune mai artistică acordată per
sonajului principal din aceste filme de acțiune. 
Daniel Craig a acceptat, recent, să joace într-o 
dramă de pe Broadway, intitulată "A Steady 
Rain" și în lungmetrajul "The Eagle of the 
Ninth", în regia lui Kevin Macdonald. Naomi 
Watts, care s-a făcut remarcată în filmul "Mul
holland Drive", de David Lynch, în 2001, a 
fost nominalizată la premiul Oscar pentru cea 
mai bună actriță în 2004, pentru "21 Grams", 
al lui Alejandro Gonzalez Inarritu.

g
 Actrița australiană

Naomi Watts va 
-"I juca alături de Da- 
“1 niel Craig, interpre

tul agentului 007 din filmele 
"Casino Royale" și "Quan
tum of Solace: Partea lui de 

consolare", în thrillerulpsiho
logic "Dream House". Filmul 
va fi produs de cineastul irlan
dez Jim Sheridan, 
împreună cu com

pania Morgan 
Creek.

Scorpions se retrage
După o carieră muzicală de 45 de ani, trupa The Scorpions se 

retrage. Dar înainte de asta lansează un nou album și pleacă într-un 
turneu mondial.

Motivul principal pentru această decizie este vârsta înaintată a 
membrilor formației, a declarat solistul, Klaus Meine, care are 61 de 
ani. Preferă să se retragă în glorie. Ultimul album al celor de la The 
Scorpions va fi lansat pe 19 martie, după care va urma un turneu care 
va cuprinde 200 de concerte în toată lumea. The Scorpions au devenit 
celebri cu melodia "The Wind of change", care a devenit simbolul 
căderii Zidului Berlinului.

O biografie neautorizată 
a lui Oprah va fi lansată 
în aprilie

Prințul Harry s-a mutat cu prietena sa
Prințul Harry s-a mutat îm

preună cu Chelsy Davy, în apar
tamentul în valoare de peste 1,7 
milioane de euro pe care aceasta 
t( are la Londra, acesta fiind un 
semn clar al faptului că relația 

celor doi este din nou una solidă.

_ ; Recent, Chelsy i-a dat prințului un set 
de chei de la apartamentul său, care are 
trei dormitoare, și a permis și prezența 
unui ofițer care se ocupă de protecția fam
iliei regale. Chelsy Davy, care are 24 de 
ani, a refuzat să lucreze pentru firma de 
avocatură Allen & Overy pentru a putea 
călători până în vară, aflându-se în prezent 
în vacanță în Africa de Sud. Ea și Harry au 
petrecut Anul Nou împreună în Mauritius, 
împreună cu părinții lui Chelsy, Charles și 
Beverley, și cu fratele acesteia, Sean, care 
este un mare admirator al prințului. 
Potrivit prietenilor, Harry a petrecut mai 
tot timpul liber pe care l-a avut în aparta
mentul lui Chelsy înainte ca aceasta să 
plece din Marea Britanie, de Crăciun. 
„Harry stă la Chelsy în fiecare weekend,

iar ofițerii care îi asigură protecția s-au 
mutat și ei acolo", a declarat o sursă care 
cunoaște situația. "Apartamentul are două 
dormitoare duble. Chelsy și Harry împart 
dormitorul principal, în timp ce restul 
camerelor sunt întotdeauna pregătite, în 
caz că familia ei se decide să vină în 
vizită", a adăugat aceeași sursă.

Zvonuri referitoare 
la planuri de logodnă .

Harry, în vârstă de 25 de ani, și 
William, care are 27 de ani, au propriile 
apartamente în reședința londoneză a 
tatălui lor și, în urmă cu doi ani, și-au ame
najat o mică sală de gimnastică în una din
tre camerele libere. Cei doi frați 
organizează întâlhiri și petreceri și dispun 
de propria bucătărie, însă spațiul este 
destul de restrâns. Părinții lui Chelsy i-au 
cumpărat apartamentul, situat în Bel
gravia, atunci când fiica lor s-a decis să își 
stabilească reședința la Londra. Ea a ab
solvit Universitatea din Leeds și are 
diplomă în Drept. în ianuarie 2009, 
Chelsy și Harry s-au despărțit și amândoi

au început să se întâlnească cu alte per
soane. Harry a avut o scurtă aventură cu 
prezentatoarea TV Caroline Flack, în timp 
ce Chelsy s-a întâlnit cu dezvoltatorul 
imobiliar Dan Philipson, un prieten al 
prințului. în vara anului trecut însă, cei doi 
au început din nou să se întâlnească, în se
cret, iar Chelsy a ajutat la organizarea zilei 
de naștere a prințulyi, pe 25 septembrie. 
Cuplul a fost fotografiat la Londra în oc
tombrie, după ce Prințul Harry a absolvit 
prima etapă a cursului de formare ca pilot 
de elicopter. La momentul respectiv, un 
prieten al cuplului a declarat că "Chelsy și 
Harry sunt foarte serioși și foarte 
îndrăgostiți". „Ea a început să poarte in
elul cu topaz pe care Harry i l-a dat la un 
moment dat de ziua ei de naștere și care 
este special pentru ea", a adăugat același 
prieten. Deși există zvonuri referitoare la 
existența unor planuri de logodnă, acestea 
sunt premature, au declarat apropiați ai lui 
Chelsy. "Nu este pregătită să se 
logodească deocamdată, Chelsy nu este 
genul acela de fată. Vrea să călătorească și 
să se distreze. Cu toate acestea, ea și Harry 
și-au promis fidelitate unul altuia și ambii 
au spus că vor să fie împreună", au spus 
aceleași surse.

O biografie 
neautorizată a lui 
Oprah Winfrey va fi 
lansată pe piața 
americană, pe 13 
aprilie, de Crown Pub
lishing, autoarea fiind 
Kitty Kelley, care a mai 
scris biografii ale unor 
personalități precum 
Jaqueline Kennedy și 
Elizabeth Taylor.

Cartea scrisă de Kelley - care a mai realizat biografii ale unor 
celebrități precum Jacqueline Kennedy Onassis, Frank Sinatra, Eliz
abeth Taylor, Nancy Reagan și familia regală britanică - va apărea 
în peste 500.000 de exemplare. Pentru a realiza lucrarea, Kelley a 
intervievat circa 850 de surse și a analizat viața lui Oprah timp de 
trei ani. „Oprah a petrecut ani ascultând confesiunile prietenilor, însă 
ea a fost foarte reținută", a declarat purtătorul de cuvânt al Crown, 
DavidJDrake. "Acesta este primul ei portret care o va prezenta ca 
niciodată înainte", a adăugat el. Cartea, care se intitulează "Oprah: 
A Biography", va acoperi toate aspectele vieții vedetei de televiziune, 
a spus Drake. „Kelley înțelege importanța culturală a lui Oprah și 
este un aspect pe care îl tratează extensiv", a adăugat el. Drake a mai 
precizat că nici Kelley și nici publisherul nu sunt îngrijorați de posi
bilitatea ca Oprah să protesteze. "Am vorbit cu oamenii de la com
pania ei de producție, Harpo, joi, și au fost extrem de drăguți. Chiar 
și Oprah a spus, în urmă cu câțiva ani, că nu încurajează și nici nu 
descurajează o astfel de inițiativă", pentru că așa stau lucrurile în 
America.

Cher cheltuiește 10.000 de 
euro lunar pentru frumusețe

Clarence House a refuzat să facă 
orice fel de comentarii pe tema schimbării 
reședinței de către prințul Harry.
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 Prințul Harry urmează 

în prezent un stagiu de

■- formare ca pilot de eli
copter al corpului de 

aviație al armatei britanice, 
aflându-se la o bază din Ham

pshire pe parcursul săptămânii
Cu toate acestea, apar

tamentul lui Chelsy este 
tot mai des utilizat de 

prinț în weekend.

Se știe că vedetele nu se uită 
la bani când vine vorba de case, de 
mașini și, mai ales, de propria 
frumusețe. Ei bine, Cher nu face 
deloc excepție. Celebra cântăreață 
cheltuiește aproximativ 10.000 de 
dolari pe lună pe diferite trata
mente și produse cosmetice.

Ajunsă la 63 de ani, diva pop 
nu vrea să își piardă strălucirea și 
face tot ceea ce îi stă în putință 
pentru a evita acest lucru. în afară 
de nelipsitele creme și masaje, in
terpreta urmează o terapie LED, 
bazată pe diode emițătoare de 
lumină, care stimulează metabo
lismul intracelular, determinând o ardere accentuată a grăsimilor acu
mulate. „Și-a angajat și un consilier spiritual, un medic specialist în 
homeopatie și un doctor care folosește remedii naturiste. îi numește 
«brigada de bunăstare»”, mărturisește un apropiat de-al vedetei.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i
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«=î> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Mică publicitate

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 în 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 carnete, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FȘ 60 m: Preț 100 000 euro. Tel. 0728.388.583.

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

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 
euro. Tel. 0743.011.772.

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

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
heci, 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. 
836.403.

,/ând 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 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.

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, stare 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.

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 „PRIMÂVARA", pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la 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.

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

Vând urgent autobuz Rocar Montana.in stare de funcționare. Preț negociabil.
Relații la tel. 0729 930 644 sau 0733.955.530.

Vând 2 pompe injecție pentru tractor U650 și „ARO”, preț negociabil. In
formații la tel. 0757 595 380.

LocurMkMn u ncă

Angajez ospătară cu experiență, vârsta maxim 30 - 35 de ani. Tel.: 
0761.136.317,0723.515.980.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni-108 lei
Bonus:

- 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 publicitate;

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

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.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.1

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

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

Den, Calea Zarandulm 150 (DN7) 
i'Iesrea spre Simeria, Logă Voho)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu

Clicnții fideli primesc, 
pe baza de bon.

vânzători volanti
Informații la telefon: 

0766.242.707

Afweri
Vă oferim:
• PERSONAL

REDUCERE^
DE 20%

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

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL

•soluții
SPECIFICE -«rtedemund

fLA 7 SPĂLĂRI 
ț UNA GRATIS

ANUNȚ PUBLIC
SC HIDROGEST ENERGIA SRL Ghiroda, 

jud.Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei 
de încadrare a proiectului “Defrișarea suprafețelor 
scoase temporar din circuitul forestier pentru investiția 
Centrală hidroelectrică de mică putere pentru produc
erea de energie electrică”, propus a fi amplasat în lo
calitatea Roșcani, comuna Dobra, jud. Hunedoara, prin 
aplicarea procedurii simplificate de avizare și emiterea 
Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site- 
ul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara 
(www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara în 
zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri 
între orele 8:00 - 14:00 și la sediul titularului: comuna 
Ghiroda, DN 6, km 551, jud. Timiș.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din 
Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în ter
men de 5 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

• CALITATE Telefon: O'" 61 - 9”3.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
‘ persons juritice

/

GLASUL HUNEDOAREI*

OFERTĂ 
ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei,

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada.................................................Nr.......Bl............... Sc...........
Ap......Localitatea....:..............................Județul..............................
C.I. seria............... nr.........................................................................
Eliberat de....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura "■ -

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), la chioș
cul de lângă Deva Mali 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.

, Tarife mica publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://www.apmhd.ro


După aproape două luni de zile în care nu s-a jucat nici un 
meci în Sala Sporturilor din Deva, exilul forțat al handba
listelor de la CSM Cetate se încheie mâine.
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Nicio surpriză la FRF

Mircea Sandu reales

Mircea Sandu a fost reales în fruntea fotbalului românesc fără niciuri fel 
de emoție. Fostul și actualul președinte al Federației Române de Fotbal a 
primit mai multe voturi din partea reprezentanților în Adunarea Generală 
decât în urmă cu patru ani, la precedentele alegeri.

în lipsa unui contracandidat serios, Mircea Sandu a defilat. 192 de voturi 
pentru și 67 împotrivă este bilanțul cu care s-a încheiat scrutinul pentru șefia 
FRF, scrutin în urma cărora Mircea Sandu a fost ales pentru a șasea oară con
secutiv. „Sper să îndeplinesc în acest mandat toate proiectele pe care mi le- 
am propus. Sperăm să convingem politicul, în sensul bun al cuvântului, și 
Ministerul Administrației și Internelor pentru zona locală, acolo unde 
primăriile sunt principalii susținători ai sportului de masă. Dacă vom reuși 
să convingem politicul că avem un proiect viabil, acest lucru va însemna 
sănătate pentru națiune. Celor care m-au votat le mulțumesc pentru încrederea 
acordată. Iată că se dovedește că democrația în fotbal este pe primul plan. 
Domnul Iacov, chiar dacă nu este în marea familie a fotbalului și sperăm să 
intre, a reușit să adune un sfert din voturi, chiar dacă a fost propus de către 
un membru provizoriu, dar care este în curs de afiliere. Probabil că a avut 
susținerea politică pe care eu nu o am", a declarat președintele FRF.

Adunarea Generală a început cu un moment amuzant. în față la Casa 
Fotbalului a fost prezent un protestatar, care era „echipat” cu două afișe. Petru 
Bucur Volk susține că a câștigat în urmă cu șapte ani un pariu cu Mircea 
Sandu, miza fiind de 2.000 de euro, iar „Nașul” nu și-a onorat pariul nici în 
ziua de astăzi. Nici imaginea negativă creată de ineditul protestatar nu l-a 
împiedicat pe Mircea Sandu să fie reales. Constantin Iacov a declarat că nu 
este nici o surpriză și că, dacă alegerile ar fi avut loc în aprilie, rezultatul i-ar 
fi fost cu siguranță favorabil.

Școală de fotbal privată la Deva
O nouă școală particulară de 
fotbal încearcă să se impună 
în municipiul Deva. Inițiatorii 
săi doresc ca, în câțiva ani, ju

cătorii produși la Școala de 
fotbal „Primavera ” să ajungă 
să evolueze la echipe hunedo- 
rene din zonă și chiar mai sus.

Proiectul este unul foarte 
ambițios. Inițial vor fi doar trei grupe, 
juniori C, D și E, născuți între anii 1996 
- 2000. Selecția a început deja, dar 
acest proces este continuu. Deocamdată 
sunt grupe de juniori mici, însă în viitor 
se intenționează ca Primavera Deva să 
participe și în Campionatul Național de 
Juniori republicani cu o echipă.

Buget de 60.000 lei 
și bază proprie 
în viitor

Antrenorii sunt trei f Marius Sîrbu 
va fi coordonatorul echipei tehnice, 
alături de Claudiu Ghiura și Ion Moț. 
încă nu s-a stabilit cine ce grupă va 
antrena, acest lucru urmând a se întâm
pla în luna martie, când procesul de 
selecție se va fi finalizat. Culorile 
clubului sunt roșu și albastru, iar 
echipamentele au fost deja 
achiziționate. ..Toți juniorii le vor primi 
gratuit, nu se percepe nictun fel de taxă, 
cum am văzut că se practică la alte 
cluburi din zonă”, a declarat Marius. 
Sîrbu.

Grupele de copii și juniori de la 
Primavera Deva se vor antrena pe

terenurile aflate în incinta unității mil
itare din oraș, respectiv în curtea IPJ 
Hunedoara. „Suntem în discuții, 
aproape de finalizare, să concesionăm 
un teren din apropierea Devei, unde să 
jucăm meciurile amicale și cele ofi
ciale. Cel mai probabil vom concesiona 
terenul de la Sântandrei, unde vrem să 
amenajăm și vestiare și în viitor să 
avem baza noastră proprie. Bugetul 
clubului l-am estimat la 600 de mil
ioane de lei vechi anual (n. r.: 60.000 
lei), dar cu siguranță cheltuielile vor 
crește în momentul în care vom avea și 
grupe de juniori mari”, a spus Hadrian 
Marinca. președintele școlii de fotbal.

Două cantonamente
pe an

Selecția este cea mai grea, mulți 
copii talentați fiind deja legitimați la

alte cluburi.
Școala de fotbal Primavera oferă 

însă condiții foarte bune, ceea ce—c 
speră că îi va determina pe părinți să își 
îndrume copiii spre acest club de fot
bal.

Ca o noutate, vor fi două canto' 
mente anuale. Unul, vara, la Costines^, 
iar celălalt montan, iama, la Arieșeni. 
Duminică dimineața, 20 dintre cei mai 
talentați copii care au fost deja 
selecționați la Primavera Deva urmează 
să plece la Arieșeni, unde se vor pregăti 
vreme de șase zile.

Toate costurile sunt acoperite de 
club, tinerii jucători trebuind doar să 
vină de acasă cu hainele și echipamen
tul de antrenament.

Pentru deplasările la meciuri, 
clubul a achiziționat deja un microbuz 
dotat cu DVD și televizor.

Situație incertă la Jiul
Nici ieri nu s-a reunit lotul

Situația rămâne incertă la Jiul 
Petroșani. Nici în cursul zilei de ieri 
fotbaliștii care au mai rămas in lot nu 
au început antrenamentele. Deși are 
programată inițial pe 18 ianuarie, re
unirea lotului Jiului a fost amânată din 
nou.

„Deocamdată nu ne vom reuni. 
Alin Simota așteaptă ultimatumul de 
șapte zile pe care l-a dat Primăriei pen
tru a ne ajuta. Probabil că miercuri 
vom ști mai multe”, a declarat 
vicepreședintele George Boboc. Doar 
la echipele cu mari probleme financiare 
nu s-a început încă pregătirea. Voci au
torizate din Valea Jiului susțin că clubul

este la un pas de desființare. Ajutorul 
cerut Primăriei nu va veni, aproape 
sigur, iar greul va cădea tot pe umerii 
lui Alin Simota, care nu se mai arată 
dispus să bage bani la clubul pe care îl 
patronează de aproape un deceniu.

în schimb, la vest, „minerii” din 
Lupeni trag din greu la pregătirea fizică 
draconică a lui Petre Gigiu. Minerul 
Lupeni se confruntă cu o serie de 
accidentări, în rândul jucătorilor de 
bază. Silvian Ciucă, Robert Daj, Omod- 
uemuke 'și Neacșu se confruntă cu 
probleme de sănătate, cei patru făcând 
fizioterapie la spitalul din Lupeni. în 
această săptămână, Minerul va mai juca

George Boboc

două meciuri de verificare, la Târgu Jiu, 
cu echipa a doua a „Pandurilor”, și cu 
Minerul Motru. Pe data de 6 februarie 
vor mai juca un meci de verificare cu 
Vâlcea. Echipa pregătită de Petre Gigiu 
va ieși din cantonament, sâmbătă, 30 
ianuarie.

Cetate revine acasă după două luni
După aproape două luni de zile în care nu s-a jucat nici 

un meci în Șala Sporturilor din Deva, din cauza lucărilor de 
modernizare, exilul forțat al handbalistelor de la CSM Cetate 
se încheie mâine.

Formația hunedoreană va juca din nou acasă, cu HCM 
Buzău, în etapa a XU-a a Ligii Naționale feminine.

„Lucrările s-au încheiat in mare parte. Mai sunt mici 
retușuri pe care trebuie să le facem noi, însă în timp. Cetate 
știu că s-a antrenat deja in sală, iar miercuri au meci. Vom 
organiza și noi recepția lucrărilor efectuate în prezența unui 
reprezentant ai Ministerului. Eu zic că se va vedea că s-a 
muncit și pot să spun că las ceva în urma mea”, ne-a declarat 
Romulus Gabor, director la Sport Club Municipal Deva, gru
pare în al cărei patrimoniu se află Sala Sporturilor. Fostul 
internațional se află încă în concediu medical și se reface 
după intervenția chirurgical ăMe la începutul lunii decembrie, 
când a fost operat de hernie de disc.

Romulus Gabor
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