
g Consiliul Județean 
cârpește drumuri

CJ Hunedoara a realizat în sfârșit 
cât de proaste sunt drumurile din județ.
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EUR-Euro: 4.1179
USD - Dolarul american: 2.9273 

GBP- Lira sterlină: 4. 7474
2i.AU- Gramul de aur: 103.0046
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Cetate Deva - HCM Buzău
32-26O

o Eva Longoria își dorește 
un copil

o Deszi Attila: „Edilii locali 
habar nu au să gestioneze 
situațiile de criză

g Cu ochii pe ei
Eu ți-am dat-o ca s-o dai, 
nu să vii cu ea în Rai
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Editorial
de Bogdan Barbu

Mitul Salvatorului 
la români

Treptat, de-a lungul unei întregi 
istorii, românii au fost obișnuiți cu ideea 
că ei nu pot realiză nimic prin forțe pro
prii, că trebuie să aștepte ca Dumnezeu 
din cer, domnul de pe pământ, Marile 

.Puteri, conjunctura internațională, Uni

Patinoarul Devei 
e ca un vis urât

lamă, frig și week-end, iată cadrul ideal ’ 
pentru un drum la Patinoar, asta în cazul în care 
iubiți sporturile de iama și Parângul sau 

.Retezatul sunt prea departe. -- ----- ------- - rii------- -ludeteana |■■ - 1

Incompetența îngheață caloriferele

Frig în casele brădenilor
ca în taigaua cazacilor

K Cover Story
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Din cuprins

Curs Valutar

unea Sovietică sau Uniunea Europeană 
să le asigure lor pâinea de pe masă, aco
perișul deasupra capului, căldură iama, 
eventual și ceva bani de buzunar dacă se 
poate, plus o bere rece când o fi cald la 
vară.

Fatalismul păgubos împrumutat 
de la migratorii orientali, devenit între 
timp mioritic, a adus atâtea daune Ro
mâniei, mai ales pe plan mental, că nici 
nu mai trebuie argumente care să susțină 
această evidență. Românii au așteptat ca 
un Vlad Țepeș să îi debaraseze de hoți, 
ca un principe străin să îi aducă în rân
dul civilizației europene modeme, ca 
Zelea „Căpitanul” să le facă o țară „ca 
soarele de pe cer”, ca Stalin să îi „elibe

reze” de capitalism și Ceaușescu să mai 
slăbească un pic din rigiditatea comunis
mului dogmatic, ca Iliescu să îi „apere” 
de invazia moșierilor veniți să le ia oa
menilor înapoi pământurile, ca „acum- 
Emil” Constantinescu să termine cu 
puterea demnitarilor comunisto-secu- 
riști. ca Băsescu să lichideze corupția 
din România.

Oameni buni și mai puțini buni, de 
ce așteptați un Salvator al Patriei cobo
rât cu hârzobul din cer? Nimeni nu vă 
va da nimic de degeaba: cine promite 
mult, așteaptă mai întâi totul. Până la 
urmă, românii sunt creditorii, nu dator
nicii „Salvatorului” ipotetic.
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Amplasarea radarelor
Prognoză meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Musaca

-■ț-Sfântul Zilei
Sfântul Efrem Șirul (+379)

Ingrediente:
«

1 kg cartofi sau dovlecei sau 
vinete

400 g came tocată
1 ceapă mare
2-3 ouă
200 ml bulion sau 2 roșii mari 
1/2 legătură pătrunjel
2 linguri de ulei 
sare, piper, cimbru 
smântână pentru servit

Mod de preparare:

Se taie ceapa cubulețe mici și 
se călește în ulei și apă. Când este 
aproape translucidă se pune carnea 
tocată și se mai lasă 5 minute. Se 
adaugă bulionul și condimentele și 
se mai lasă să fiarbă alte 5 minute. 
Se lasă să se răcească. Când e rece 
se amestecă cu 3 ouă bătute bine și 
pătrunjelul.

Intre timp se curată cartofii de 
coajă și se taie felii de 1 cm gro
sime. Dacă folosiți dovlecei sau vi
nete se presară sare pe felii și se 
lasă 20 de minute pe un șervet care 
să absoarbă zeama formată.

Intr-o tavă de 22x33 cm se 
pune un strat de cartofi, apoi se 
pune carnea și al doilea strat de 
cartofi. Se acopera cu apă sau 
supă. Se dă la cuptor la foc mediu 
450°F cam o oră. Se verifică dacă 
s-au fiert cartofii. Se servește caldă 
cu smântână.

□
ziua/ noaptea, min. - max.

Deva - 6/- 2, - 11/- 7 
Petroșani - 7/- 4,- 15/- 7

Hunedoara - 7/-2,- 12/- 7
Hațeg -7/- 3,-12/-7 
Brad- 6/- 3, - 12/- 7

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DJ Orăștie - Halta Geoagiu
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețqf- Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1
Decembrie

Acesta era din 
Mesopotamia, născut la Nis- 
ibe, sirian de neam și din 
părinți creștini. A învățat carte 
la școala siriaca din Nisibe, iar 
când perșii au ocupat cetatea, 
școala, păstrând limba siriaca, 
s-a mutat la Edesa, sub 
stăpânire romană, pe la anul 
360. A trăit sub toți împărații 
romani, începând de la marele 
Constantin și până la Valens 
(364-378).

A fost hirotonit diacon de 
episcopul Iacob din Nisibe și i 
s-a încredințat noua scoală 
siriacă din Edeea, care, sub 
conducerea lui, a cunoscut o 
mare strălucire. Tradiția spune 
că Sfântul Efrem a luat parte, 
tânăr diacon fiind, ca și Sfân
tul Atanasie din Alexandria, la 
Sinodul din Niceea, la anul

325. Tot din tradiție știm că 
fiind poftit de Sfântul Vasilie, 
în Cezareea Capadochiei, 
acesta, ca un semn de prețuire, 
l-a sfințit preot.

Fericitul Efrem era un 
poet, un cuvântător înflăcărat, 
un aspru nevoitor și un om de 
rugăciune, iubitor de viață 
duhovnicească. Prin poezia lui 
el urmărea întărirea dreptei 
credințe în cei care o auzeau, 
contra ereziilor din vremea sa, 
căci imnele lui erau ca niște 
poeme cântate sau citite în 
adunări, cu
răspunsuri, pe care le însoțea 
cu cântări din harfă. Și atât s- 
a făcut de vestit prin această 
faptă bună, încât le-a folosit 
tuturor și a fost numit "harfa - folos 
Duhului Sfânt."

A cântat

Astăzi nu ești protejat de astie pe 
plan financiar, astfel încât trebuie să-, 
faci eforturi să ameliorezi situația. Ai 
calitățile necesare ca să reușești. Orice 
decizii ai lua, urmează litera legii.

Vei fi obligat să dedici mai mult 
timp și energie vieții private, căci 
chestiuni din viața personală pot să-ți 
pună probleme neașteptate. Interesele
exterioare vieții de familie ar putea fi afectate.

strălucire credința, dragostea 
de frați, rugăciunea, și, mai 
ales, pocăința. Părți din scrier
ile lui se află și în rugăciunile 
Bisericii noastre, precum 
rugăciunea: "Doamne și
Stăpânul vieții mele." Și așa, 
scriind multe cărți și pe mulți 
învățându-i și fiindu-le de 

;, la adânci bătrâneți 
ajungând, Sfântul Efrem s-a 

cu mare mutat către Domnul.

întrebări și

HOROSCOP

Te simți în formă, atât din punct 
de vedere fizic, cât și psihic. Acest 
lucru te ajută să treci mai repede peste 
probleme. Unele demersuri pe care le faci acum 
în familie sunt vitale pentru viitorul tău.

Ești întotdeauna prudent, iar 
acest lucru te ajută ca să treci rapid 
peste micile probleme de sănătate. 
Există totuși riscul unor probleme gas
trice. Consumă numai produse proaspete și 
evită fructele de mare. /

Uranus și Neptun îți protejează 
viața amoroasă, provocând o întâlnire 
importantă pentru cei singuri. Dacă 
trebuie să faci tranzacții importante, să
cumperi sau să vinzi imobiliare, ține cont de 
sfaturile unui specialist.

Unele probleme familiale ar 
putea să te încurce. Ai dificultăți în a 
dialoga cu copiii. Stăpânește-ți ner
vozitatea și relaxează-te. Gândește-te
bine la ț repunerile care ți se fac și clarifică-ți 
obiectivele.

ianuarie
de-a lungul timpului

1547: în Anglia, în urma decesului lui Henric al VIII- 
lea, pe tron se urcă Edward al VI-lea, fiul său de doar 9 ani 

1813: Jane Austen publică Mândrie și prejudecată 
(romqp), al doilea publicat

1941: După rebeliunea legionară din 21 ianuarie - 23 
ianuarie 1941, se constituie un nou guvern, prezidat de gen
eralul Ion Antonescu, format exclusiv din militari și tehni
cieni

1990: în Piața Victoriei din București, se înfruntă 
două tabere: una a simpatizanților FSN și cealaltă a par
tidelor politice care protestează împotriva hotăririi FSN de 
a participa la alegeri

1909: Vasile Vasilachi, teolog și istoric al culturii 
român - '

1943: Florina Cercel, actriță româncă de teatru și film
1955: Nicolas Sarkozy, politician francez, președinte 

al Franței din 2007
1966: Marius Dumitrescu, filosof și eseist român
1976: Răzvan Ciobanu, creator de modă român
1978: Gianluigi Buffon, fotbalist italian
1981: Elijah Wood, actor american

Ai parte de unele dispute acasă și 
toată lumea este agitată din cauza ta. 4» 
Ambianța astrală te îndeamnă să-ți J \ 
îndrepți atenția mai mult către mediul 
extern. Aici vei găsi noi centre de interes și vei 
putea să relaționezi.

S-au născut:
1608: Giovanni Alfonso Borelli, fizician italian (d. 

■1679)
1811: loan Maiorescu, filolog român (d. 1864)
1874: George G. Moronescu, jurist _și om politic, 
ru de onoare al Academiei Române (d. 1949)

lg Bancurile zilei
© © ©

Un pictor vestit, aflat 
prin munți, întâlnește o 
turmă de oi și se adresează 
ciobanului:

- Bade, îmi dai voie să- 
ți pictez oile?

- Ești nebun, omule? 
Lasă-le așa albe cum sunt...

© © ©

Pe marginea unui drum 
de munte, stăteau doi cio
bani cu oile lor. La un mo
ment dat, trece un tir și 
calcă o oaie.

- Ai văzut, mă?
- Am văzut.
- Și nu era asta mioara ta

Hunedoarei
<MțȚ .pHhlțrWO

Comemorări:
814: Carol cel Mare (n. 748)
1596: Sir Francis Drake, navigator și corsar englez 

(n. 1540)
1725: Petru cel Mare, țar al Rusiei (n. 1672)
1931: Henri Mathias Berthelot, general francez, 

membru de onoare al Academiei Române
1950: Constantin Lacea, lingvist și filolog român, 

membru de onoare al Academiei Române (n. 1875)
1979: Barbu Theodorescu, scriitor, istoric, folclorist 

și editor, exeget al operei lui Nicolae loiga (n. 1905)
1992: Ion Vlad, sculpter’francez de origine română, 

membru de onoare al Academiei Române, (n. 1920)
1994: Frank Hardy, scriitor australian (n. 1917)

Odată ajuns acasă îți este greu 
să-ți ascunzi problemele celelalte și 
se poate să fii încăpățânat. Lucrurile 
se aranjează treptat și îți recapeți
veselia obișnuită. Ca să fii într-o condiție »onă 
fizică, este bine să te odihnești.

W ta
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Prietenii te ajută la nevoie cu 
sfaturi bune. Ar trebui să pleci capul 
la ceea ce-ți spun. Problemele ner
voase și cele de anemie sunt în regre-
sie. Nativii cu probleme la ochi au o zi mai 
delicată. Ai noroc în investiții financiare.

Ai o bună rezistența fizică. 
Profită de acest lucru pentru a practica 
un sport și a-ți reface musculatura. 
Unii nativi sunt mai vulnerabili, sunt
ușor iritați și pot avea neplăceri dacă fac dru
muri lungi. Unii nativi suferă de o reapariție a 
unei alergii.

%
preferată?

- Ba da.
- Și ce părere ai tu des

pre asta?
- îmi repugnă.
© © ©
e face românul când nu 

are bani? Schimbă 100 $.
© © ©
Extras dintr-un articol

de ziar: "Dl. senator a sosit 
la ceremonia de inaugurare 
în haine sport. Purta adidași, 
o cămașă deschisă la doi 
nasturi și pantaloni la fel."

© © ©
Un polițist se bărbie

rește. Sună telefonul. Poli
țistul se taie... De ce? Să știe 
unde a rămas...

Ai parte de mari satisfacții în mL 
viața familială. Venus te protejează și , V 
te ajută să te ințelegi foarte bine cu - 
copiii. Cu cei din jur ești extrem de 
sincer, ceea ce nu este primit bine chiar de toată 
lumea.

Atenție la problemele cu Xț. 
administrația. Unii nativi riscă să aibă «țț v 
neplăceri. Verifică-ți facturile și 'r 
plăteșie-ți impozitele.
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Din fondul de rulment al Consiliului Județean 
vor fi cheltuiți circa 550 de mii de lei pentru 
reparații capitale la Teatrul Județean Hunedoara.

Consiliul Județean cârpește drumuri
Consiliul Județean Hunedoara a realizat în 

sfârșit cât de proaste sunt drumurile din județ 
și, în consecință, a hotărât reabilitarea și mo

dernizarea câtorva dintre ele. Cheltuielile vor fi 
suportate din fondul de rulment al Consiliului.

Astfel, consilierii au stabilit că 7.660 de lei vor fi 
investiți în repararea drumurilor. în această sumă a fost 
inclusă însă și modernizarea și echiparea cu aparatură 
specifică a ambulatoriului Spitalului de Urgență Deva.

Unul dintre drumurile județene care va fi modern
izat în acest an este cel care face legătura dintre Bucium 
Orlea și Gânțaga. Este vorba de opt kilometri de drum, 
cu o valoare a investiției de circa 1,6 milioane de lei.

Peste cinci milioane de lei vor fi utilizați pentru 
refacerea altor câteva drumuri din județ. Acestea sunt: 
Deva - Cârjiți - Almașu Mic, Vorța - Visca - Țebea, 
Stănija - Buceș, Buceș - Dupăpiatră, Crișcior - Bu
curești - Curechiu - Almașu Mic de Munte, Chitid - 

Ocolișu Mic - Ludeștii de Jos, Căstău - Sibișel - Ca
bana Prislop, Streisângeorgiu - Chitid - Boșorod - 
Luncani - Alun - Prihodiște - Târsa, Bobâlna - Feredee, 
strada Biscaria din Simeria, Blăjeni - Criș.

Alte 23 de mii de lei vor fi folosite pentru modern
izarea drumului Costești - Sarmizegetusa Regia, drum 
de acces la cetățile dacice, și pentru integrarea com
plexului din Munții Orăștiei în circuitul turistic euro
pean.

Elena Matieș Iancău

g
 Iarăși se „repară” Teatrul

Din fondul de rulment al Consiliului 
I Județean vor fi cheltuiți circa 550 de mii de 

lei pentru reparații capitale la 
Teatrul Județean Hunedoara. Și fațada 
sediului Consiliului Județean va beneficia 
de lucrări de reparații in acest an, la fel ca 
și sediul Bibliotecii Județene „ Ovid Den- 
sușianu "

Drepturile angajaților la vreme de ger
Valul de frig care s-a abătut 
'supra României în ultimele 

trei zile a afectat și județul Hu
nedoara. Totuși aici tempera
turile nu au coborât la valori 
care să impună măsuri de ur
gență. Potrivit legislației în vi
goare angajatorii sunt obligați 
să ia măsuri de protejare a an

gajaților dacă temperaturile 
coboară vreme de trei zile con
secutive la valori de sub 20 de 

grade Celsius.

Potrivit Ordonanței 99 din 2000, 
în aceste cazuri angajatorii trebuie să 
asigure ceai fierbinte în cantitate de 
0,5-1 litru de persoană pe zi și pauze 
pentru refacerea capacității de ter- 
moreglare. De asemenea, se vor asigura 

spații fixe sau mobile cu microclimat 
corespunzător și echipament individual 
de protecție. O altă măsură care poate 
fi luată în condiții de ger este reducerea 
programului de lucru. în această pe
rioadă Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Hunedoara (ITM) a efectuat o 
serie de controale în special la firmele 
care își desfășoară activitatea în aer 
liber cum sunt cele din salubritate, con
fecții metalice sau exploatarea lemnu

lui. „în general angajatorii s-au îngrijit 
de sănătatea salariaților. Nu am întâlnit 
cazuri care să necesite aplicarea de 
sancțiuni”, a declarat Iacob Horea 
Rațiu, directorul coordonator al ITM 
Hunedoara.

Boschetarii sunt 
cei mai vulnerabili

Frigul a afectat însă persoanele 
fără adăpost care constituie categoria 
cea mai vulnerabilă la intemperii. 
Potrivit informațiilor furnizate de către 

instituția prefectului, în ultimele zile au 
fost strânse de pe stradă în județul 
Hunedoara patru persoane fără adăpost 
care au fost apoi internate la serviciile 
de primire urgențe din cadrul unităților 
sanitare. Alți boschetari s-au adăpostit 
în gară unde stau lipiți de calorifere în 
căutarea unui strop de căldură. Potrivit 
prognozei meteo în următoarele zile 
frigul va mai diminua în intensitate și 
vor apărea precipitatile sub formă de 
ninsoare

Cătălin Rișcuța

Devenii plătesc pentru 
înmormântare în Ungaria

Cu nemărginită durere, consilierii locali deveni au luat la cunoști- 
ință de decesul primarului din Szigetvar, Joszef Paizs. Cum orașul 
Szigetvar din Ungaria este oficial înfrățit cu Deva, la înmormântarea 
primarului maghiar va fi prezentă și o delegație din urbea de la poalele 
Cetății, s-a hotărât ieri la Deva în ședința de Consiliu local.

Viceprimarul Cosmin Costa, directorul tehnic Eudovic Szots, con
silierul local Ferdinand Pogocsan și șoferul Marcel Dud vor prezenta 
condoleanțe astăzi și mâine oficialităților și familiei fostului primar 
din Szigetvar. Cheltuielile pentru deplasarea delegației devene în Un
garia se ridică la 3.463 de lei, cuprinzând transportul, diurna, asig
urările de sănătate și cazarea celor patru persoane, și vor fi suportate 
din bugetul local al municipiului Deva, se arată în expunerea de mo
tive pentru aorobarca deplasării în Ungaria.-

Irina Năstase

înșelăciuni cu iz E. ON
Mai multi escroci s-au prezentat la 
ușile unor deveni drept angajați ai 

E.ON Gaz Distribuție și au solicitat, 
în această calitate, diverse sume de 
bani drept pretinsă contravaloare a 
unor așa-zise verificări sau revizii 

ale instalațiilor de utilizare a gazelor 
naturale sau ale centralelor termice.

O altă modalitate de operare a acestor 
infractori este de a se da drept persoane au
torizate de către Autoritatea Națională de

Reglementare in Domeniul Energiei 
(ANRE) sau ISCIR, solicitând și în acest 
caz bani de la cetățeni. Reprezentanții 
E.ON Gaz Distribuție atrag atenția deve- 
nilor să nu se lase înșelați de falși angajați 
ai acestei societăți.

Angajații de la E.ON 
nu fac încasări pe teren

Pentru a evita să fie înșelați, con
sumatorii sunt sfătuiți să nu permită

In cazul în care anumite persoane solicită bani în numele com
paniei E.ON Gaz Distribuție, cei care se confruntă cu 
astfel de situații sunt rugați să sesizeze compania E.ON 
Gaz Distribuție, la numerele de telefon: 0801 00 03 66 
- tarif local, apelabil din principalele rețele de telefonie

- și 0265 20 03 66 - tarif normal, accesibil din toate rețelele - sau să 
se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.

nimănui verificarea instalațiilor sau a cen
tralelor termice și să nu efectueze plăți fări 
a se asigura în prealabil că persoanele cart 
solicită aceste lucruri sunt într-adevăr au
torizate să presteze respectivele servicii ș 
că reprezintă firma cu care consumatoru 
are contract.

„Solicitați actele de identificare ale 
persoanei care își asumă calitatea de anga
jat al companiei noastre - legitimația dt 
serviciu - precum și ordinul de serviciu îr 
baza căruia se află la acea adresă.

Totodată, reamintim clienților noștr 
că E.ON Gaz Distribuție nu face niciun fe 
de încasări pe teren - la domiciliu 
clienților. Plata serviciilor efectuate dt 
compania noastră se face în baza unei fac
turi explicite care este emisă către client ul
terior efectuării serviciilor”, explici 
Florentina Maghiar, responsabil PR Re
gional, Departament Relații Publice și Co
municare, E.ON România.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
& Eu ți-am dat-o ca s-o dai 

nu să vii cu ea în Rai
Președintele Mircea Moloț dă 

titluri de cetățean de onoare cum 
dădeau catolicii Indulgențele Papale. 
Nu-I de mirare că după atâta onoare 
risipită I s-a cam golit butea. Mai 
întâi, domnia sa și-a întăbulat nu
mele la intrarea în mai multe biserici 
in județ, cu puțin înainte de alegerile 
locale, și fenta a ținut fiindcă a fost

reales în funcția de șef al Consiliului 
Județean. Fără îndoială că nu pentru 
cei de sus a fost înscris acolo numele 
său, ci pentru muritorii cu drept de 
vot. De la o vreme, președintele 
Moloț se căznește să intre în grațiile 
divinității prin intermediul cuvioșilor 
vlădici. Povestea seamănă cu aceea 
a Indulgențelor Papale din Evul

Mediu. Pe atunci orice 
creștin mai avut putea să 9 își răscumpere păcatele 
contra unei sume de bani. 
Acum, Moloț dă în schim
bul păcatelor sale cele bo

gate la număr titluri de cetățean de 
onoare preasfințiților păstori ai 
turmei sale, aceea pe care o mulge 
personal (desigur, numai metaforic 
vorbind și doar în scop electoral), nu 
turmele de care se ocupă doar în de
clarația sa de avere. Din păcate, nici 
vlădica Gurie și nici arhi - cuviosul 
Timotei nu au binevoit să ridice 

„onoarea” din mâna păcătosului. Așa 
că, dacă vrea să intre-n rai președin
tele nostru, cel care adună 
rugămințile tuturor către sine, va tre
bui să umble pe calea muritorilor de 
rând cu post și rugăciune. Lucru greu 
de împlinit pentru în mare om în stat. 
Da’ până la urmă nici dracu nu-i atât 
de negru precum zice lumea și o 
veșnicie petrecută în rai, fără pri
eteni, intrigi, femei și bani e pușcărie 
curată.

Al dvs Gogu
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Persoanele fără adăpost, vulnerabile în fața gerului, pot 
apela la ajutorul autorităților pentru a fi primite pe timpul 
nopții în spații încălzite.

Sr _ =
O adolescentă 
fugară a fost 
„recuperată” 
de polițiști

O adolescentă în vârstă de 
15 ani din Vulcan a plecat de 
acasă la prietenul său în vârstă de 
21 de ani, din Sângeorgiu de Pă
dure, județul Mureș. Ea a plecat 
de acasă în urmă cu două zile, 
spunându-le părinților că pleacă 
la școală. Disperat, Dumitru B., 
în vârstă de 46 de ani, tatăl fetei 
a anunțat poliția că fiica sa a dis
părut. In urma verificărilor efec
tuate în teren, polițiștii au 
constatat faptul că minora a ple
cat de acasă în mod voluntar. Ca 
urmare, s-a luat legătura cu 
polițiștii Poliției Sângeorgiu de 
Pădure, jud. Mureș, iar adoles
centa a fost găsită acasă la pri
etenul său. Tatăl minorei se va 
deplasa la Poliția Sângeorgiu de 
Pădure, pentru a o aduce acasă pe 
fiica sa, care nu a fost vicitima 
nici unei infracțiuni. Starea de 
sănătate a minorei este bună.

Accident grav pe DN7, 
la ieșirea din Deva
Trei persoane au fost grav rănite 

într-un accident rutier care a 
avut loc aseară în jurul orei 
17:45, pe DN7 la ieșirea din 

Deva spre Arad.

în accident au fost implicate 
un autoturism Dacia 1.300 și un 
BMW. Din prițnele cercetări ale 
polițiștilor rezultă că accidentul s- 
a produs din cauza neadaptării 
vitezei la condițiile de drum 
acoperit cu polei.

într-o curbă la stânga, șoferul 
BMW-ului a scăpat controlul 
volanului și a derapat, intrând pe 
contrasens. Aici s-a izbit puternic 
de autoturismul Dacia 1.300. 
Ambii șoferi au fost transportați în 
stare critică la Spitalul Județean de 
Urgență. O altă persoană, pasager în 
autoturismul Dacia 1.300 a fost 
dusă la același spital în stare de in
conștiență de ambulanța SMURD.

„La locul accidentului au intervenit 
pentru descarcerare un echipaj de 
pompieri.

De asemenea, a fost nevoie și 
de intervenția ambulanței”, a pre
cizat Anemona Doda, purtătorul de 

cuvânt al ISU Hunedoara. De re
marcat faptul că autorul accidentu
lui avea permisul suspendat pe 90 
de zile.

Maria Bulz

Cercetat pentru 
deținere ilegală 
de arme

Un bărbat este cercetat de 
Polițiștii Serviciului Arme, Ex
plozivi, Substanțe Periculoase, 
pentru comiterea infracțiunii de 
deținere fără drept de armă nele
tală. Adrian B., în vârstă de 25 de 
ani, din Brad, avea din 2005 
arma de tir cu aer comprimat de 
calibrul 2,5 mm din 2005. El a 
cumpărat-o de la o persoană din 
municipiul Brad. La acel mo
ment, nu era necesară obținerea 
autorizației pentru deținerea 
acestui tip de armă.

Deszi Attila:
„Edilii locali habar nu au 
să gestioneze situațiile de criză”

A dispărut de acasă

Jumătate dintre primarii și vi- 
ceprimarii din județul Hunedoara nu 
au fost anul trecut la cursurile de in
struire în caz de calamități sau alte 
situații de urgență, deși erau obligați 
de lege să facă acest lucru, conform 
declarației prefectului Deszi Attila 
(foto).

Beat să fii, 
noroc să ai

Ioan Z., în vârstă de 30 de 
ani, din Bicaz, județul Neamț, cu 
rezidență în Italia, a reușit să 
evite un accident rutier, în ciuda 
faptului că era beat. Evenimentul 
rutier a avut loc, cu două zile în 
urmă, în jurul orei 3:50 pe Calea 
Zarandului, din municipiul Deva. 
Ioan Z. a evitat impactul cu un 
autotren, al cărui șofer a schim
bat direcția de mers fără să se 
asigure. El a scăpat însă controlul 
volanului și s-a izbit în stâlpul se
maforului situat pe scuarul ce 
desparte drumul, la intersecția cu 
Strada Mărăști. Sosiți la locul ac
cidentului, polițiștii l-au testat pe 
șoferul autoturismului cu 
aparatul etilotest și au constatat 
că acesta avea o concentrație aL 
coolică de 0,81 mg/1. în aerul ex
pirat. Polițiștii au întocmit dosar 
penal, iar Ioan Z. a fost dus la 
Spitalul Județean Deva, în ved
erea recoltării probelor biologice 
de stabilire cu exactitate a al
coolemiei.

Maria Bulz

■ Prefectul care este președintele 
Comitetului Județean Pentru Situații de 
Urgență, este nemulțumit și de modul dis- 
funcțional în care primarii și comitetele 
locale din județul Hunedoara reacționează 
în timpul producerii unor situații de ur
gență.

într-o analiză pe care Instituția Pre
fectului a facut-o pentru anul trecut, se 
constată că primarii, viceprimarii și sec
retarii din cadrul consiliilor locale pentru 
situații de urgență, nu supt capabili să ia 
primele măsuri în caz de inundații sau alte 
calamități naturale. Jumătate dintre pri
marii și viceprimarii județului nu au 
frecventat cursurile pentru gestionarea 
situațiilor de criză de la Centrul Zonal de 
Protecție din Cluj. Din totalul de 20' 
membri ai administrației publice locale 
hunedorene, doar 103 au urmat aceste 
cursuri. Alți 96 de funcționari public . 
lipsit, motivând că au lipsit de la ... • 
instructaje întrucât seriile din care . . j 
parte au fost reprogramate din cauza 
alegerilor euro-parlamentare și prezi
dențiale. „Nu este scuzabil că au fost 
alegeri. Voi solicita prezența lor la curs vi 
și la convocările de pregătire în de . f i 
situațiilor de urgență. Coi Tom legii 
prezența este obligatorie. Vom verifica f c 
altfel și măsurile stabilite pen rn pțe- 
venirca și gestionarea'acestoi ■ ții vn 
constatat că unii primari n? as rimis 
nici măcar situațiile reale Oii': tr-ri '• -
brii administrației publice i: c f . 
primii care trebuie să răspundă țmvrp. îf 
cazul producerii unor situații de vgerțâ. 
De aceea trebuie să fie pregătiți în dome

niul situațiilor de urgență. Insist, ca toți 
cei care nu au urmat. încă, aceste cursuri 
să o facă”, a precizat Dezsi Attila.

Absențele amendate 
cu bani de o bere

Primarii din Lupeni, Călan. 
Geoagiu. Balșa. Beriu. viceprimarul din 
Călan și secretarii din Călan și Lupeni au 
fost amendați, de inspectorii de protecție 
civilă din eadrui I.S.U. Hunedoara, cu 
C3tC 25 de lei, pentru refuzul de a partic
ipa la cursurile în domeniul situațiilor de 
urgență. Membrii administrației publice 

care nu au urmat cursurile în dome- 
n i ii 1 situațiilor de urgență vor fi reprogra- 
mați ir. ace' an „Am constatat deficiențe 
mar'. Una dintre ele este transmiterea de 
către primari, iacomp'elă și cu întârziere 
. rapoartelor de s nte'ă. neasigurarea 
stocurilor de materialo și mijloace de 
apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor 
și combaterea poluărilor accidentale, in
suficienta implicare a unor membri ai 
comitetelor locale și a cetățenilor din 
zonele afectate. De asemenea am con
statat și întârzierea echipelor din cadrul 
Enel pentru a sprijini echipajele ISU, pen
ez: decuplarea energie electrice, pe timpul 
d ■ lașurârii intervenției. Iar drumurile 
ii greu accesibile sau impracticabile 

către uncie localități”, a adăugat prefectul 
Deszi Attila.

Maria Bulz

Antone Avram, un bărbat de 50 de 
ani, din comuna Zam, județul Hune
doara a dispărut în la sfârșitul lunii de
cembrie. Bărbatul a fost dat în urmărire 
națională, fotografia și semnalmentele 
sale au fost difuzate la toate unitățile de 
poliție din județ și din țară.

Rudele sale au anunțat dispariția 
sa în ultima zi a anului trecut, după ce 
acesta a plecat de acasă, la Deva. De’ 
atunci nu se mai știe nimic despre băr
bat. Polițiștii hunedoreni l-au căutat pe 
raza localităților Zam, Deva, Ilia și 
Hunedoara, dar fără rezultat, motiv 
pentru care autoritățile continuă să îl 
caute.

Semnalmente: 1,60- 1,70 m; ochii 
căprui; fața .ovală; păr castaniu, de 
lungime mijlocie, constituție slab, ure
chi mari, nas de mărime mare, dinți 
lipsă în partea stângă sus.

La data dispariției era îmbrăcat cu 
pantalon lung de stofă culoare 
maron,cămașă culoare neagră cu

Salvat de la moarte 
de poliția feroviară

Un om fără adăpost a fost salvat 
de la îngheț de polițiștii din cadrul 
Poliției de Transporturi Feroviare din 
Simeria. Sperând să scape de ger, Fran- 
cisc B., de 61 de ani, din Simeria, s-a 
adăpostit într-o anexă a clădirii S.C.C.F. 
Timișoara- Nod Construcții Simeria, în 
ciuda faptului că încăperea nu era 

La furat în plină zi
Marius M., de 20 de ani, din Sălașu de Sus, a fost prins de un subofițer 

jandarm în timp ce fura un hidrofor din curtea unei case de vacanță din 
Sălașu de Sus. Știind faptul că imobilul nu este locuit, jandarmul l-a somat 
pe bărbat să se oprească, dar acesta a fugit. După 300 de metri, jandarmul 
l-a prins pe bărbat, apoi a anunțat poliția din comuna Săiașu de Sus. Marius 
M. a fost predat Postului de Poliție Sălașu de Sus care îl cercetează.

9
Maria Bulz

mâneci lungi, 
pulover cu
loare gri cu 
alb și modele 
florale pe 
mâneci, pal
ton culoare gri 
închis până la 
genunchi. Pe 
cap purta căci
ulă cu blană
culoare maron pe interior și piele în e- 
terior iar în picioare purta cizme 
piele de culoare neagră, cu fermoar.

Ca semne particulare prezintă: pe 
antebrațul drept o cicatrice ca urmare a 
unei operații, aluniță sub ochiul stâng, 
mers șchiopătat și vorbire bâlbâită.

Persoanele care pot furniza infor
mații care să conducă la depistarea băr
batului dispărut, sunt rugate să apeleze 
numărul unic de urgență 112 sau să se
sizeze cea mai apropiată unitate de 
poliție.

încălzită. Bărbatul era slăbit din puriL 
de vedere fizic și avea nevoie de îngri
jiri medicale. Un echipaj SMURD l-a 
transportat pe bărbat la Spitalul 
Județean Deva, unde a rămas internat.

Maria Bulz
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„Este regretabil să se întâmple așa ceva! Din păcate, din acest 
parteneriat public-privat Primăria obține doar o redevență și nu are 
control asupra agentului economic care îl gestionează!”

Florin Oancea

Patinoarul Devei
e ca un vis urât
Iarnă, frig și week-end, iată 

cadrul ideal pentru un drum la 
Patinoar, asta în cazul în care 
iubiți sporturile de iarnă și Pa
rângul sau Retezatul sunt prea 
departe. Prin grija și cu contri
buția majoră a Primăriei, de
venii au un patinoar, care deși 
e artificial, funcționează fără 

probleme iarna când e ger. Cu 
ajutorul gerului, patinoarul s-a 

deschis, deci cadrul pentru o 
sâmbătă seara perfectă a fost 
î., Aunit. Numai că o vizită la

Patinoarul Deva se poate 
transforma într-un coșmar și o 
traumă pentru cei care au cu- 

jul să își mai ducă și copii 
acolo!

Adult la 4 ani

Imediat după deschiderea pati
noarului, o femeie din Deva și-a dus 
fetița să patineze! Doar aștepta de
schiderea patinoarului din noiem
brie, de când a dat frigul. Bun și la 
mijlocul lui ianuarie, decât deloc. 
La intrare, surpriză! Copila de 4 ani 
și ’ jmătate a fost taxată ca și un 
adult! Femeia întreabă de reduceri, 
angajatul spune ferm că tariful este 
.unic, 10 lei per persoană, indiferent 
câ* timp stai pe patinoar! Femeia 
sl .te 20 de lei, pentru nici măcar 
un ceas, că e frig și fetița destul de 
mică. Repetă experiența încă o dată. 
Sâmbătă 23 ianuarie, se duce iar, de 
data asta însoțită și de tatăl copilu
lui. Placa clasică, 10 lei intrarea de 
persoană. La întrebările bărbatului, 
angajatul cu un chip ușor lombroz- 
ian susține că 10 lei e tariful unic, 
dar poate oferi reducere de 50% la 
închirierea de patine. Cum fetița 
avea patine, cade și această 
tocmeală! Așa că, învins de«insis

tențele părinților copilului întreabă 
sentențios: „Dar ce vârstă are?” I se 
spune ca 4 ani jumătate, iar cerberul 
gheții decide: „Fie, poate să intre 
gratis!”

Trântite, lovite 
și evacuate

Mama și' fetița intră pe pati
noar, tatăl fără veleități sportive 
rămâne pe margine. Lume destul de 
multă, o învălmășeală generală, 
copii mici de mână cu părinții, 
pitzipoance în figuri abia trecute în 
rândul oamenilor cu buletin, băieți 
de cartier gata să dea gata 
pitzipoancele figurante, tot tacâmul! 
Ici, acolo, câte un părinte speriat 
încearcă să mai protejeze cumva in
tegritatea corporală a micuței 
odrasle nefericit adusă sâmbătă 
seara pe gheața terorii gândind amar 
că teribiliștii patinoarului nu au mai 
mult de 15 fire de păr pe față și pe 
piept dar sunt creația fast food- 
urilor, deci voinici și relativ beți!

Un tăvălug format din vreo 7 
viitori dealeri sau consumatori, 
eventual tâlhari sau violatori, actu
ali imberbi lovește ca un trăsnet 
mama și fiica, care sunt trântite la 
pământ! Vreo problemă pentru 
showmanii pipițelor extaziate? Nu, 
nu se oprește nimeni, trec cu toții la 
modul propriu peste cele două. Abia 
după ce și al șaptelea din șir atinge 
în treacăt umărul femeii cu lama 
patinei, cele două pot fi ridicate de 
oamenii normali de pe patinoar și 
ajutate să iasă! Fetița plânge 
ținându-se cu o mână de nas și cu 
cealaltă frecându-și capul! Mama o 
ține în brațe, buimăcită și ea de 
șocul loviturilor. Tatăl intrat pe 
gheață se adresează cerberului 
transformat în angel radios plin de 
grijă față de cele două victime: „Pai 
ce faci mă, nu vezi ce se întâmplă

îmi
99

pe patinoar? 
omorâți copilul aici? 
„Păi ce pot face eu? Nu 
vedeți cât de multi 
sunt, ce să le fac?”

După 15 minute 
de patinaj, experiența 
traumatizantă ia 
sfârșit! Fetița e de
scălțată de patine în 
timp ce se vaită că o 
doare rău nasul și spune printre sug
hițuri: „Mami, să nu mă mai aduci 
niciodată la patinoar!” Lângă ea, pe 
bancă, o fată de cca 14 ani plânge 
suspinând! Mama și tata, chemați 
degrabă telefonic o ceartă: „Ți-am 
spus să nu vii singură la patinoar! 
Haide la spital să te panseze! Măcar 
îi știi pe cei care ți-au făcut asta?”

Fata dă amar din cap că nu, timp în 
care își ia mâna de la frunte! în 
mână are o batistă plină de sânge!

Fetița, mama și tatăl pleacă. Un 
om siderat de ce văzuse se ia în gură 
ce cerberul: .Acum trei zile a venit 
fiica-mea cu mâna ruptă de la pati
noar! Voi ce păziți aici?”

Paznici profitului

întradevăr, amploaiații SC 
Elisabeta SRL, partenerul privat al 
Primăriei Deva în exploatarea Pati
noarului, nu au decât un sigur scop! 
Să păzească profitul patronului! Cu 
o nesimțire demnă de scopuri mai 
nobile, copiii sunt taxați ca și 

adulții. Pe cocioaba cu pretenții de 
sediu și vestiar sunt specificate tar
ifele dar nu se suflă un cuvânt de
spre reduceri sau gratuități! Se 
merge pe sistemul „dacă se prinde 
și întreabă îi lăsăm gratis sau facem 
reducerea, dacă nu, îi lăsăm să 
moară proști”! Bine, fie vorba între 
noi, de bun simț și moral ar fi ca un 
om ce stă o oră pe patinoar să nu 
plătească la fel cu unul care stă o zi! 
Dar, să nu vorbim de bun simț în 
casa... nesimțirii!

Pe proprie 
răspundere

Dacă SC Elisabeta SRL nu 
poate asigura, cum cere și legea, nu 
doar cea a bunului simț, o minimă 
siguranță pe luciul gheții, credem 
noi că am găsit soluția! Pe bilete, 
sau pe pancarte, să fie inscripționat 
un avertisment, precum pe pa
chetele de țigări. Iată câteva sugestii 
de anunțuri: „Patinajul la Deva 
poate dăuna grav sănătății!” sau 
„Patinatorii pot muri mai repede!” 
sau „Patinați pe propria răspundere, 
Elisabeta nu și-o asumă!” sau, mai 

simplu, „Lăsați orice speranță voi 
cei care patinați!”

Lăsând și noi amarnicul haz de 
necaz deoparte, vrem să yă spunem 
că tot ceea ce am relatat mai sus s-a 
petrecut întocmai sâmbătă 23 ian
uarie în jurul orei 19:30. Toate cele 
expuse se regăsesc și în plângerea 
înregistrată sub nr. 210/ 27.01.2010 
la Oficiul Județean pentru Protecția 
Consumatorului. Este cumplit ca 
unul dintre și așa impresionant de 
puținele locuri de agrement ale 
Devei poate fi un pericol real, dar și. 
un mod de a stoarce bani nemeritați 
de la cetățenii Devei, adică tocmai 
cei în beneficiul cărora Primăria 
Devei a cedat teren, a construit 
cupola și a mandatat un SRL să își 
bată joc de oameni pentru a-și ro
tunji conturile!

Din păcate, patronul Elisabeta 
SRL nu a fost de găsit, ieri, la mo
mentul documentării! în schimb, vi- 
ceprimarul Devei, Florin Oancea 
ne-a răspuns întrebărilor.

Patinoarul trebuie 
să fie al Primăriei!

„Este regretabil să setintâmple 
ceva! Din păcate, din acestașa

parteneriat public-privat Primăria 
obține doar o redevență și nu are 
control asupra agentului economic 
care îl gestionează! în trecut, când 
s-a apelat la acest parteneriat, 
Primăria nu putea suporta din fon
duri proprii investiția totală! Dar, 
SC Elisabeta SRL, la fel ca și alți 
parteneri din zona Stadion, ar trebui 
să asigure și ordinea și securitatea 
celor care vin acolo!

Vedeți, dacă Patinoarul era al 
Primăriei, puteam decide noi polit
ica de tarife, acorda gratuitățile 
firești din moment ce este o in
vestiție pentru cetățeni și, mai ales, 
delega Poliția Comunitară să asig
ure ordinea! Patinoarul trebuie să se 
întoarcă la Primăria Deva, la fel ca 
și parcările publice și multe altele! 
Avându-le în subordine le putem 
gestiona cum trebuie și cetățenii ne 
vor putea cere nouă socoteală!”, a 
spus Florin Oancea.

Georgiana Giurgiu
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pentru nunti, botezuri sau alte evenimente

Complexul 
turistic

Hotelul poate găzdui 54 
persoane în io apartamente 
ți IO camere duble (cu două 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
romanești ți internaționale 

rSală de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu vtdeoprolector 
fi Internet de mare viteza 

r Piscina acoperita cu o suprafața
de SOmp. Apa este încălzita 
la 30 de grade.

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

efectuam livrarea directa la locul solicitat
Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Telefoane: O2 54.26-4.O3S
și 0254.264.039

Weis. www.sîeauamuresuiui.ro. 
E-maik off5tcauamurcsului.ro i

mailto:euroscala@yahoo.com
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...cei doi directori susțin că soluția impusă de primarul mu- 
nicipiu'ui Brad, de a construi centrala nouă pe amplasa
mentul de la Gurabarza a fost din start una dezastruoasă...

Incompetența îngheață caloriferele r. ■

Frig în casele brădenilor ca în taigaua cazacilor
•• . • v

Diferența dintre frigul din ca
sele brădenilor și cel de afară 
este că gerul din exterior nu 
trebuie plătit. De câteva zile, 
centrala termică din Gura

barza funcționează la cota de 
avarie, iar dacă edilii din Brad 
nu vor găsi păcură de împru
mut sau o sursă de finanțare 

pentru achiziționarea combus
tibilului până luni, se va sista 
producerea agentului termic.

Locuitorii municipiului Brad 
plătesc din greu prețul prostiei conduc
erii Primăriei și a managementului 
«czastruos al sistemului de încălzire 
centrală. Directorul societăți Acvacalor, 
Gheorhe Dăru și cel al centralei ter
mice, Sorin Leucean și-au prezentat 

‘emisia. Cei doi susțin că nu mai pot 
colabora cu primarul Florin Cazacu 
care nu are soluții pentru finanțarea sis
temului de încălzire centrală. De 
asemenea, cei doi directori susțin că 
soluția impusă de primarul municipiu
lui Brad, de a construi centrala nouă pe 
amplasamentul de la Gurabarza a fost 
din start una dezastruoasă, agentul ter
mic fiind transportat cinci kilometri pe 
o rețea de conducte neizolate, ceea ce 
implică rierderi de peste 50 la sută.

Frigidere 
din apartamente

Surse din cadrul societăți Ac
vacalor susțin că șansele ca furnizarea 
căldurii în municipiul Brad să nu fie 
întreruptă luni sunt foarte reduse. 
Există mai multe soluții, dar toate au 
șanse extrem de mici de aplicare. Una 
dintre soluții ar fi obținerea unui împru
mut de păcură, a doua - livrarea pe da
torie a combustibilului de către furnizor 

iar o a treia soluție (și lucrul cel mai 
greu de realizat) - plata sumei de șapte 
miliarde.de lei vechi care este datoria 
Primăriei Brad pentru luna decembrie. 

în cazul în care nici una dintre aceste 
soluții nu va fi aplicată caloriferele 
brădenilor vor rămâne reci într-o 
perioadă în care se anunță temperaturi 
de - 8, - 9 grade Celsius.

Frigul din case arde 
la buzunare

Brădenii plătesc sume uriașe pen
tru încălzirea apartamentelor în 
condițiile în care pe tot parcursul iernii 
furnizarea agentului termic s-a făcut cu 

întreruperi. „în această iarnă nu am 
avut aproape nici o săptămână zi de zi 
căldură în apartament. Când a fost când 
nu a fost. în schimb plătim foarte mult 
în comparație cu calitatea serviciilor de 
care beneficiem” se plânge Andr°i 
Ardelean propriatarul unui apartament 
de două camere pentru care a plătit în 
luna decembrie peste patru milioane de 
lei vechi.

Banii de la guvern 
s-au terminat

în urmă cu aproape două lunj 
Primăria Brad a primit. !a intervenția 
prefectului Dorin Gligor. un ajutor de 
10 miliarde de lei vechi din fondul de 
rezervă al Guvernului. Odată cu prim
irea ajutorului, primarul Florin Cazacu 
a fost avertizat să rezolve problema

încasărilor și a managementului 
resurselor financiare pentru că nu va 
mai putea primii legal bani din bugetul 
de stat. Cu toate avertismentele edilul 
brădean nu a ținut cont de prioritățile 
cetățenilor și de faptul că fără resurse 
financiare nu va putea livra agent ter
mic pentru încălzirea locuințelor și nu 
a făcut nimic pentru rezolvarea 
situației. Fostul prefect al județului 
Hunedoara, actualmente subprefect, 
Dorin Gligor, cel care a rezolvat în 
urmă cu aproape două luni ajutorul fi
nanciar pentru brădeni este de părere că 
există soluții pentru rezolvarea proble
mei dar acestea nu au fost identificate 
și aplicate de administrația locală. „Am 
discutat la începutul iernii cu cei din 
administrația orașului și am stabilit ce 

trebuie făcut pentru rezolvarea situației, 
în mod normal dacă se încasau facturile 
pentru încălzire și Primăria Brad plătea 
cota aferentă subvenției nu ar fi trebuit 
să existe probleme cu asigurarea com
bustibilului. Dar managementul prost al 
edililor din Brad se răsfrânge din păcate 
asupra populației. Nu mă miră că cei 
doi directori și-au dat demisia. Este im
posibil să lucrezi fără obiective clare, 
pompieristic așa cum o face primarul 
din Brad”, a declarat Dorin Gligor. 
Până la închiderea ediției din partea pri
marului Florin Cazacu nu am reușit să 
obținem decât un SMS prin care ne 
anunța că este ocupat și că ne va con
tacta mai târziu.

Alexandru Avram

sctufitstca hunedoreatia, la acasă

miliarde.de
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O misiune a FMI s-a aflat în perioada 20-27 ianuarie 
în România pentru a doua și a treia revizuire a acordului 
stand-by, în vederea eliberării a două tranșe, în valoare 
cumulată de 2,3 miliarde de euvo.

Ministrul Agriculturii va plăti subvențiile 
restante în februarie

ente anului 2009, astfel încât în prima 
jumătate a lunii februarie vor fi plătite 
restanțele din lunile octombrie și 
noiembrie 2009, iar cele din decem
brie vor fi achitate la sfârșitul lunii.

"In prima jumătate a lunii febru
arie, ministerul va plăti restanțele afer
ente lunilor octombrie și noiembrie 
2009, inclusiv subvențiile acordate pe 
cap de animal la specia bovină, ovină 
și caprină, în limita sumei de 990 mil
ioane lei.

Din această sumă 950 milioane 
lei se vor acorda sectorului zootehnic,

Ministerul Agriculturii va plăti 990 
de milioane lei în prima jumătate a 
lunii februarie, reprezentând sub
vențiile restante către fermieri din 
septembrie și octombrie 2009, în 

timp ce restanțele de 370 milioane 
lei aferente lunii decembrie 2009 

vor fi achitate până la sfârșitul lunii 
februarie.

Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale a stabilit programul 
de plată a subvențiilor restante afer-

* restul de 40 de milioane urmând a fi 
alocate sectorului vegetal", se arată 
într-un comunicat al instituției trans
mis ieri.

Ministerul Agriculturii a plătit în 
luna ianuarie a acestui an suma de 
448,63 milioane de lei, reprezentând 
sprijinul financiar aferent lunii sep
tembrie 2009, decontat din bugetul an
ului 2010. Sprijinul a vizat, printre 
altele, achiziționarea motorinei, sec
torul zootehnic, cel vegetal, infrastruc
tura de îmbunătățiri funciare și altele.

Traian Băsecu a vizitat Republica Moldova 57 de trenuri au fost anulate
Președintele Traian Băsescu 

face o vizită de două zile în Re
publica Moldova. 

Printre întâlnirile programate, 
s-au numărat întrevederi cu 

premierul Vlad Filat și preșe
dintele interimar Mihai 

Ghimpu.

La plecarea din România, 
președintele a enumerat câteva dintre 
obiectivele vizitei sale în țara vecină. 
Printre acestea, cooperarea dintre

FMI va recomanda eliberarea a două tranșe
de bani pentru România
Misiunea Fondului Monetar 
Internațional (FMI) va re
comanda board-ului de la 

Washington, la mijlocul 
lunii februarie, să elibereze 

următoarele două tranșe 
pentru România, a declarat, 
miercuri, șeful misiunii de 
evaluare a acordului stand

by, Jeffrey Franks.

România și Republica Moldova în efor
turile celei din urmă de a se integra în 
Uniunea Europeană.

De asemenea, Băsescu a subliniat 
importanța unei' mai bune utilizări a 
fondurilor europene pentru proiectele 
comune dintre cele două țări, sumă care 
pentru anul în curs ajunge la 130 de 
milioane de dolari.

Președintele a menționat și nevoia 
de a relua negocierea a 12 acorduri între 
cele două țări, negocieri care au fost 
înghețate în trecut, din pricina 
diferențelor de viziune dintre cele două 
conduceri.

"Suntem optimiști că în febru
arie board-ul FMI va aprecia efor
turile făcute de România", a spus 
Franks. O misiune a FMI s-a aflat 
în perioada 20-27 ianuarie în Româ
nia pentru a doua și a treia revizuire 
a acordului stand-by, în vederea 
eliberării a două tranșe, în valoare 
cumulată de 2,3 miliarde de euro. 
România are un acord cu FMI pe 
doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, 
pachetul total de finanțare externă, 
de la Fond, Uniunea Europeană, 
BM și BERD, urmând să ajungă la

19,95 miliarde euro. La începutul 
lunii mai, FMI a virat prima tranșă 
din împrumut (aproximativ 4,8 mil
iarde de euro), care a intrat la rez
erva BNR, iar în luna septembrie a 
acordat și banii aferenți celei de-a 
doua tranșe din împrumutul stand
by (1,85 miliarde euro), din care 
jumătate au intrat la rezerva 
valutară a Băncii Naționale a 
României și jumătate în contul Tre
zoreriei statului aflat la BNR.

din cauza gerului
Gerul a înghețat trenurile în gări. 57 de garnituri au fost an

ulate din cauza temperaturilor scăzute. Și tot din cauza vremii, 
pe calea ferată au avut loc și accidente. în județul Harghita per
sonalul 4506 care circula pe ruta Izvorul Oltului - Brașov, a ieșit 
de pe șine între Sânsimion și Tușnad.

Și în Gara Burdujeni, din județul Suceava, un tren a deraiat 
marți. Din fericire, nici unul dintre pasageri nu a fost rănit.

Câinii și pisicile ar putea fi scoase din 
meniurile restaurantelor chinezești

China ar putea pune capăt 
unei tradiții vechi de secole și 
să scoată câinii și pisicile din 

meniurile restaurantelor, 
prin prima lege din această 
țară contra abuzului asupra 

animalelor.

Oricine va fi prins că le va 
mânca va fi amendat cu circa 500 de 
euro și va petrece 15 zile în în
chisoare, dacă proiectul de lege este 
adoptat. Acesta va fi depus în Parla-

\_________________________  

mentul chinez în luna aprilie. Câinele 
este considerat o delicatesă - carnea 
sa se consideră că are proprietăți 
hipercalorice, fiind preferată în spe
cial iama. Consumul de came de 
câine este mai răspândit în nordul 
Chinei, unde temperaturile sunt foarte 
scăzute iama, timp de câteva luni. 
Totuși, restaurantele cu semnul că 
oferă și came de câine pot fi întâlnite 
în toată China. Legea va amenda

"organizațiile" implicate în această 
practică cu 1.000-50.000 de euro. în 
unele regiuni din Chiria există 
adevărate ferme de câini, unde ani
malele sunt crescute și pentru blană.
______ _______ J
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Playback-ul a fost interzis în China după ce a ieșit la iveală 
faptul că o fetiță a mimat cântecul pe care l-a interpretat la ce
remonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing.‘I

Eva Longoria 
își dorește un copil

S-a speculat în repetate rânduri 
că este însărcinată, însă „nevasta 
disperată” Eva Longoria a negat de 
fiecare dată. Acum însă, frumoasa 
actriță recunoaște că se gândește 
deja la a-și întemeia o familie și că 
atât ea, cât și partenerul ei de viață, 
Tony Parker, se simt pregătiți pentru 
asta. „Este doar o chestiune de 
timp”, a subliniat vedeta în vârstă de 
34 de ani. Totodată, vedeta a 
dezvăluit și secretul reușitei relației 
ei cu jucătorul de baschet, de 27 de 
ani. „Suntem foarte buni prieteni. 
Ador compania lui și sunt măritată 
cu persoana cu care vreau să fiu. Nu 
puteam cere mai mult. Ne 
respectăm unul pe celălalt ca oa
meni, ca și cuplu și avem încredere 
unul în altul. Cel mai bun lucru este 
că el adoră să mă surprindă și mie 
îmi place enorm să fiu surprinsă.

Relația noastră este mai solidă ca 
niciodată și ne distrăm atât de mult 
împreună. Lui Tony și mie ne-ar 
plăcea să fim împreună pentru tot
deauna. Dar singurul mod de a 
ajunge la eternitate este o dată pe 
zi”, a declarat starul.

Pe 'de altă parte, Eva a 
mărturisit că nu o deranjează faptul 
că soțul ei este mai mic ca ea, pentru 
că o inspiră. „Are o pasiune 
extraordinară pentru tot ceea ce 
face, dar cea mai frumoasă este 
inocența lui legată de dragoste și 
relații. Adorăm să călătorim, să 
râdem, să ascultăm muzică și să ne 
menținem sănătoși”, a mai spus 
Eva. Așadar, în curând nu o vom 
mai auzi pe actriță că s-a îngrășat de 
la pizza, ci că și-a văzut visul cu 
ochii și a rămas însărcinată.

Katie Holmes
își ascunde burtica

S-a spus că soția lui Tom Cruise 
este însărcinată și, oricât și-ar dori 
Katie Holmes să întârzie anunțul ofi
cial, se pare ca nu va mai putea face 
acest lucru mult timp. Actrița a fost 
văzută din nou încălcând ceea ce se 
considera o regulă de aur - a condus 
singură Mercedesul. De data aceasta 
însă nu a mai refuzat să fie însoțită 
de garda de corp.

în plus în sprijinul teoriei că ar 
fi gravidă vine faptul că vedeta și-a 
acoperit grijulie burtica, chiar și în 
decembrie, atunci când a văzut că 
este vânată de paparazzi. Dar, din
colo de toate speculațiile privind 
sarcina aproape sigură a mămicii lui 
Suri, nu putem să nu remarcăm un 
adevăr: și când renunță la machiaj, 
cutji s-a întâmplat atunci, Katie 
Holmes rămâne una dintre fru
moasele lumii.

16 piese au intrat în 
pentru Eurovision

Pe 6 februarie, piesele intrate în selecția națională 
pentru Eurovision vor fi postate în format audio, pe 
același site www.tvr.ro/eurovision. între 20 februarie și 
5 martie, acestea vor fi promovate, în condiții de egali 
tate, pe toate canalele TVR, precum și pe alte canale 
media, conform strategiei TVR în acest sens.

Piesele incluse în selecția națională Eurovision 
2010 sunt următoarele:

1. "Come As One" - David Brian (juriul recomandă 
schimbarea interpretului)

2. "It’s Not Too Late" - Paula Seling și Kamara
3. "Searching for Perfect Emotion" - David Brian
4. "Running Out of Time" - Trupa Pasagei
5. "Playing With Fire" - Paula Seling și Ovi
6. "See You in Heaven, Michael" - Mircea Romcescu (ju- 

r‘ 1 recomandă schimbarea interpretului)
7. "Come Along" - Lora ex-Wassabi și Mihai Preda
8. "Jackpot" - Răzvan Krivach
9. "Round Around" - Cătălin Josan

selecția națională
5 5

10. "Crazy" - Alexandra Ungureanu
11. "Love Is War" - Tina Geru (ex-Pops)
12. "I’m Running" - Dalma
13. "Save their Lives" - Luminița Anghel
14. "Baby" - Maria Sanchez (juriul recomandă schim

barea interpretului)
15. "Lay Me Down" - Zero
16. "Surrender" - Anda Adam

Justin Timberlake a primit titlul de bărbatul 
anului din partea Universității Harvard

Cântărețul american 
Justin Timberlake va primi, 
în februarie, premiul Hasty 
Pudding pentru bărbatul an
ului 2010, din partea secției 
de teatru a Universității Har
vard, în cadrul unei cere- 
m; j fastuoase care 
parodiază un obicei datând 
din secolul al XVI-lea. 
Clubul Hasty Pudding de la 
Harvard, fondat în 1795, 
reprezintă cea mai veche 
trupă de teatru de amatori 
din Statele Unite ale 
Americii și oferă acest pre
miu în fiecare an.

Onoarea este rezervată 
actorilor care au avut o 
contribuție importantă la 
dezvoltarea industriei de di- 

■ vertisment. El a fost desem
nat câștigătorul ediției din 
2010 a premiului Hasty 

1 Pudding pentru că este "unul 
dintre cei mai infiuenți 
artiști din cultura pop", se

afirmă în comunicatul oficial emis de 
această companie de teatru.

Justin Timberlake va primi acest pre
miu pe 5 februarie, alături de actrița Anne 
Hathaway, desemnată în urmă cu câteva 
zile drept femeia anului 2010 de către 
același juriu. Câștigătorii primesc o oală 
de budincă aurită, o tradiție care datează 
din 1795, când 21 de studenți de la Har
vard au stabilit ca fiecare membru al 
noului lor club să aducă "o oală de 
budincă de cereale" la întâlnirile lor.

g
 Justin Timberlake va

primi o oală de bu
dincă, după care va 
conduce tradiționala 

paradă prin Harvard Square. Sta
rul va trebui să pretindă că susține 

un tradițional test de aptitudini, 
prin care sunt evaluate 
cunoștințele studenților, 
înainte de a primi titlul 

de bărbatul anului.

Jennifer Lopez e împotriva
inseminării in vitro

Cântăreața și actrița Jen
nifer Lopez, diva pe care tele
spectatorii MTV o pot vedea 
miercuri, de la ora 19.00, la 
"MTV Idol", a declarat că nu a 
recurs la inseminarea in vitro 
pentru a-i concepe pe gemenii 
săi, Emme și Max.

Vedeta deține rolul princi
pal în comedia romantică "The 
Back-up Plan", în care 
interpretează rolul unei femei 
care imediat după ce a recurs la 
o inseminare in vitro se 
îndrăgostește de cel care ar putea 
fi mult așteptatul "prinț pe cal 
alb". Deși în film femeia al cărei 
rol îl interpretează apelează la 
astfel de metode pentru a rămâne 
însărcinată, Jennifer Lopez a de
clarat pentru revista “Elle” că ea 
nu este de acord cu astfel de pro
cedee.

Totodată, ea a mărturisit că

nu a recurs la fertilizarea in vitro, 
infirmând astfel orice zvon pe 
această, temă. Diva este de părere- 
că "Dumnezeu este singurul care 
poate dărui un copil", iar alte 
metode de concepere sunt îm
potriva naturii omenești. Acesta 
a fost și motivul pentru care ea a 
refuzat o inseminare artificială, 
chiar dacă timpul și vârsta nu 
erau de partea ei.

în 2008, Jennifer Lopez, în 
vârstă de 40 de ani, a născut 
gemeni, Emme și Max. Ea este 
căsătorită cu cântărețul Marc 
Anthony.

Două chinezoaice trebuie să
plătească despăgubiri pentru 
că au făcut playback

Două interprete chineze de 
muzică pop trebuie să plătească 
amenzi de până la 12.000 de 
dolari pentru că au făcut play
back la un concert. 
Reprezentanții companiei care s- 
a ocupat de turneul acestora în 
2009 spun însă că Yin Youcan și 
Fang Ziyuan sunt dansatoare și 
nu au idee unde locuiesc în acest 
moment. Playback-ul a fost in
terzis în China după ce a ieșit la 
iveală faptul că o fetiță a mimat 
cântecul pe care l-a interpretat la 
ceremonia de deschidere a
Jocurilor Olimpice de la Beijing. 
Adevărata cântăreață avea dinții 
carieîi, ea nefi’nd considerată su
ficient de frumoasă pentru i> 
apariție publică. în locul ei a
apărut o fetiță de nouă ani, care
arăta mai bine, și care a făcut

playback, încântând audiența din 
lumea întreagă. Ea a fost 
desemnată atunci "îngerașul 
zâmbitor al Chinei".

China a fost jenată când s-a 
descoperit adevărul, iar 
autoritățile din provincia 
Sichuan spun acum că Yin You
can și Fang Ziyuan trebuie să 
plătească amenzile. în decem
brie 2008 China a interzis play- 
back-ul la emisiunile de 
televiziune naționale, difuzate, cu 
ocazia Noului An Chinezesc.

Autoritatea audiovizuală I 
din China au cerut să fie aleși 
cântăreți și melodii adevărate, < 
dar și versuri "sănătoase". Min- J 
istrul Culturii a declarat în 2008 
că va revoca pentru doi ani 
licența interpreților profesioniști 
care sunt prinși că fac playback. .

http://www.tvr.ro/eurovision


Dicționar: Ira, Rist, Graur, Inie,

Mulțime
Insista

Momite

Ina Pop

Fir textil

Bidiviu

Femei

Indicat
Avantaj

A depila

Lăut!Singur

în cuibl

Nu-i a 
bună

Locuri 
de sa
crificiu

Tania 
Hie

Cheltu
itor

Mărgă
ritar

Pasăre 
gălbuie

Firav la 
trup!

Ase 
expune 

unui 
pericol

Metal 
prețios 
Listă cu 

erori

izp> Inie grame 
r=î> Remis

Ghinion

- Azi, draga mea, n-am pescuit

nimic.

- Știam, iubitule, ai uitat

!

Țepe!

Rostite 
încet

impri
mată

Aplaudat
Schimbă 

aerul

Spășit 
ClanI 
Cupru

Dicționar: Inar, Boa.

MirificRecom
pensat

Centru 
rural 

întinsă

în stare 1

Astfel

Farsă, 
șotie

Prinde 
viteza

Cultiva- 
tor de in 
Dragoste 
cu sila

Negație

Calciu

Foarte 
puțin!
Elan!

Arbitru de 
margine!

Țară

(Continuați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Prinși in 
munca 

de partid

însemnat 
Părinte 

I | Urlet

Nichel 
Apune 

în circu
lație

răgana 
Dânșii

Obligat

Voie 
bună 

Petrecere 
cu cântec

Har deo
sebit

Adusei
Acla
mații

Consi-

Notă 
muzicală

Soare 
antic

Platou
Fir de 

siguranță 

Vas.

Momeala

Campion

Reconstituire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
•

3 ■
4 jjjM

5 L ii
6 ■■■■ • s
7 -

8 • h-jik
9

10

introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, ACAPARABIL, AD, ALITERAȚIE, 

ANA, APĂ, AR, ARID, ASIMILAȚIE, BA
NIȚĂ, BULE, CAT, CUTANAT, ECONO

MICOS, JENATĂ, JULl, MAZARAT, 
MORAL, NATAL, RAM, RIT, RIVALITĂȚI, 

ROZATIC, RUȘINAT, SARAMURAT^ 
SATIR, SEMĂNĂTURĂ, SESIL, TAC, rî, 

TOTALITĂȚI, UB, UMĂR, VI.
Petru ARDELEAN - ARAD

Viorel Naghi - Vladimirescu
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Glasul publicitate
•=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Mică publicitate

Case/ (>a soiiiwe^iApart^mente 3

Vând două' rochii dc mireasă, marca Agnes - Toma, mărime 42. Preț nego
ciabil. Informații la tel. 0724.269.903.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întrreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convertor pe gaz cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723. 556.548.

Vând casă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină, 
garaj cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355.444,0723.540.432, 
0766.459.485, 0730.806.931.

Vând Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745 213 577.

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

12 luni - 108 Iei
Bonus:

Cumpăr apartament cu trei camere, în Simcria, zonă centrală. Ofer prețul 
pieței. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909 (după 
ora 16). Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății dc inginerie electrică Timișoara, pro

moția 2007. cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit docu
mente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de muncă. Tel: 
0724.441.374.

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 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.Dccebal, Lido (Pizzeria Santa 
I ? iji), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime- 
atat'Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

- 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.

.Tel. 0743.011.772.

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

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

Ai nevoie

i Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 

bL D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

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 Dccebal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

de Glasul
Hunedoarei

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?Ofer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
Yelcvă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

hiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile.
(rmații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

Deva, Calea Zarandnhti 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Suneria, lângă Vofro)

SPĂLĂTORIE AUTO

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei”

• 
angajează 

vânzători volanti
9

Informații la telefon:
0766.242.707

Vând, în Orăștic, spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau 
sediu firmă. Informații la tel. 0722.996.330.

Facem contracte 
pentru firme ai

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

ANUNȚ PUBLIC
9

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

REDUCERE
DE 20%

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

Cliențh fideli primesc, 
pe bază de bon, 

LA/SPĂLĂRI 
UNA GRATIS i

Program dc funcționare:

Zilnic 07-30-20.30 

Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

Agenția pentru Protecția Mediului 
Hunedoara și SC SEPE INSTALCOM 
SRL titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în 
vederea obținerii acordului de mediu 

'. pentru obiectivul “Amenajare fermă în 
satul Râpaș, comuna Turdaș”, jud. 
Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul 
A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. 
Aurel Vlaicu nr. 25, de luni până joi (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.5

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

g Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști,

bl. D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume. 
Strada.

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

Sc.

C.I. seria..
Eliberat de

Semnătura

nr........................................................................
...... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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 Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
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: Anunțurile vor fi publicate cei mai devreme ia 48 de ore de la depunerea
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! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
I
I
I

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-

. Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț'anunț simplu: 3 lei,'ljreț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei.



5

_______

S

La antrenamentul de marți al Mureșului Deva au apărut 
doi jucători noi în garnitura pregătită de Gheorghe Barbu.

Sport
Joi, 28 ianuarie 2010

Abia azi se află cine e
cel mai bun sportiv hunedorean

Cu câteva săptămâni întârziere, Direcția pentru Sport a Ju
dețului Hunedoara îi va premia astăzi pe cei mai buni per

formeri din 2009. Gala, care trebuia să se desfășoare în luna 
decembrie a anului trecut, a fost amânată de teama gripei 

porcine.

Jiul merge spre desființare

Festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi hunedoreni se va des
fășura la Inspectoratul Școlar Județean din Deva, de la ora 12. Clasamentul 
pe județ la sporturi olimpice a fost deja modificat o dată, însă nu va fi și pentru 
ultima oară: directorul Direcției pentru Sport, Sorina Cobori, nu a fost de 
acord cu ierarhia întocmită de angajații din subordine, Marieta Ilcu-Răileanu 
și Marius Simina, și a operat modificări. Conform calculelor șefului DSJ, 
gimnasta Amelia Racea a obținut cel mai mare număr de puncte, după ce 
vreme de o lună Răzvan Marcu, legitimat la Minerul Aninoasa, a fost în frun
tea ierarhiei. Cine este pe primul loc încă nu se știe, deoarece DSJ Hunedoara 
nu a comunicat jurnaliștilor noua ordine stabilită.

în mod sigur vom afla astăzi cine va câștiga laurii, dar sportivii și 
antrenorii din Valea Jiului au anunțat că nu vor participa la festivitatea de 
premiere pentru a protesta împotriva măsurii luată de directorul Sorina Co
bori. „Noi, cei de ta Minerul Aninoasa, nu vom participa la festivitate. Este 
un mod de protest la felul în care au decis unii să facă ierarhii. Se pare că 
sportivii din Valea Jiului nu au dreptul la primul loc. Cum poate un participant 
la un Campionat Mondial să fie plasat pe locul doi, nu înțeleg”, spunea 
președintele clubului din Aninoasa, Ilie Botgros.

Cetate Deva - HCM Buzău
32-26

După trei etape de secetă, Cetate
Deva a reușit să se impună în 

jocul din penultima etapă a Ligii 
Naționale feminine, împotriva lui

HCM Ruzău, 32 - 26. dacă la 
Zalău nu a funcționat atacul, de 
data aceasta nu a mers apărarea,.
Cetate încasând goluri în urma 

unor greșeli copilărești în defen
sivă.

Aportul noului pivot, Georgeta 
Vârtic, a fost substanțial, prin sosirea 
acesteia echipa hunedoreană câștigând 
la capitolul plus de forță în ofensivă. 
Elena Moise a fost letală pe contraatac, 
Cartaș (foto) și-a făcut treaba ca de obi
cei, iar în poartă Laura Poenaru a avut 
zeci de intervenții salvatoare. Cetate 
mai are de trecut peste două jocuri 
ușoare, cu Rapid - în deplasare, respec
tiv cu Rulmentul Brașov, - în propriul 
fief.

De remarcat și noile condiții din

Pagini L'
lld

Sala Sporturilor, spectatorii fiind în
tâmpinați de o temperatură de peste 20 
de grade iar sportivele cu o suprafață de 
joc impecabilă. Păcat doar că acum, 
când condițiile s-au îmbunătățit sub
stanțial, nu mai e decât o formație - 
Cetate Deva — care să numească Sala 
Sporturilor „acasă”.

Așteptatul ajutor din partea 
Primăriei Petroșani pentru 
clubul de fotbal Jiul nu a 
venit. Situația este critică 

din toate punctele de vedere. 
La ora actuală Jiul Petro
șani mai are în lot doar 13 

fotbaliști, după ce a pierdut 
12 jucători care și-au depus

La antrenamentul de marți 
al Mureșului Deva au apă

rut doi jucători noi în garni
tura pregătită de Gheorghe 
Barbu. în timp ce juniorii 
erau felicitați în prezența 

jurnaliștilor pentru trofeul 
câștigat în Ungaria, la câ
țiva pași distanță lotul Mu
reșului efectua mișcările de 
încălzire de la antrenament.

Sub comanda lui Gheorghe 
Barbu au ajuns încă doi fotbaliști.

Amical amânat de ger
CFR Marmosim Simeria ar fi 

trebuit să joace marți după 
amiază un amical cu Oii Ter
minal Constanța. Antrenorul 

Mirel Biriș a renunțat la jocul 
cu constănțenii din cauza fri- 

, guluL

La ora la care ar fi trebuit să se 
joace partida cu constănțenii, la 
Tărlungeni erau minus 17 grade. 
Antrenorul Mirel Biriș a preferat să 
renunțe la joc decât să riște ca unii 
dintre jucători să se accidenteze sau 
să răcească.

„Am fost la teren și parcă 
aveam tablă pe mine, nu haine. Nu 
vreau să îmi bat joc de băieți și să 
îi țin afară patru ore în fiecare zi, pe 
ger. La antrenamentul de dimineață 

memorii pentru ne
plata drepturilor sa

lariate. Clubul are 
datorii peste tot și 
nimeni nu mai in

vestește un leu, nici 
măcar patronul Alin 

Simota.

Autoritățile 
locale nu vor să 
aloce bani clubu
lui aflat aproape 
de faliment, iar 
primarul Iacob- 
Ridzi a declarat 

că va sprijini întotdeauna 
fotbalul și nu afacerile din 
fotbal. Ultimatumul dat de 
Alin Simota autorităților 
din Petroșani a expirat ieri, 
dar răspunsul Primăriei a 
fost același. „Situația de la 
clubul Jiul este puțin mai 
complexă și nu vreau să mă 
pronunț. Primăria nu poate 
sprijini în acest moment 
echipa. Și dacă am avea în 

Mureșul Deva
♦

mai vrea jucători

au fost minus 23 de grade. Vom 
juca astăzi amicalul cu Oii Termi
nal Constanța, iar sâmbătă cu 
Unirea Tărlungeni, dacă starea 
terenului ne va permite și nu va mai 
fi atât de frig. Și stratul de zăpadă 
este foarte mare”, a declarat Mirel 
Biriș.

în cantonamentul simerienilor 
de la Tărlungeni ar fi trebuit să 
ajungă și atacantul Iancu, de la 
Voința Sibiu. Acesta însă nu a mai 
dat nici un semn de viață, iar trans
ferul a căzut.

„Probabil a înghețat undeva 
între Sibiu și Tărlungeni. Nici la 
telefon nu mi-a răspuns, deși l-am 
sunat insistent. Să fie sănătos, noi 
mergem înainte”, a mai spus 
antrenorul lui CFR Marmosim 
Simeria.

acest moment bani la bugetul local, 
tot nu am putea ajuta. Jiul are o situ
ație financiară grea, cu datorii mari 
la bugetul de stat. Nu mă intere
sează ultimaturile date de Alin 
Simota, pe care el le face în calitate 
de administrator”, a declarat Tiberiu 
Iacob-Ridzi.

Directorul executiv al clubului, 
Cristi Petrean, nu s-a întors cu nu. 
goală de la București, de la 
Adunarea Generală a Federației 
Române de Fotbal. Alături de el a 
ajuns la Deva și mijlocașul I 
rențiu Opriceană, fotbalist care 
tur a jucat pentru FC Bihor Oradea. 
La pregătiri a fost prezent și por
tarul Moldovan, care a mai evoluat 
la Universitatea Cluj. Devenii 
rămân descoperiti pe postul de ata
cant, singura soluție din lot fiind 
Bajko Bama, din moment ce Râul 
Lintaru a fost trimis să se antreneze 
cu juniorii.


