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avea
stațiune cu cea mai
bună infrastructură

Părinții de profesie 
sunt o adevărată 
familie pentru fapte 
tineri hunedoreni
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Din cuprins

Șoferițele din Deva au fost 
„sancționate” cu câte un
mărțișor pag- J ►

Cinci miliarde în trei
săptămâni
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gj LOCURI DE MUNCĂ

Disponibile la
AJ.O.F.M. Hunedoara

Mircia Muntean a început 
lupta pentru Deva

Primarul municipiului Deva se 
întoarce la „popor”, după ce a 
fost serios contrat în Consiliul 
Local de viceprimarul Florin 

Oancea, împreună cu majoritatea 
consilierilor liberali, care până 
mai ieri reprezentau mașina de 

vot la dispoziția edilului șef. Mir
cia Muntean a vizitat ieri Piața 

Centrală din Deva, unde pe lângă 
florile și mărțișoarele oferite re
prezentantelor sexului frumos a 

făcut câteva promisiuni țăranilor 
care nu își găsesc locuri pe ta
rabe din cauza comercianților 
speculanți și a celor care vând 

produse nealimentare.

Războiul dintre cele două 
tabere liberale, reprezentate pe de o 
parțe de Mircia Muntean și vicepri
marul Cosmin Costa și de cealaltă 
parte din mai mulți consilieri, 
grupați în jurul președintelui Con

siliului Județean Hunedoara, 
Mircea Moloț, a viceprimarului 
Devei, Florin Oancea, și a senatoru
lui Dan Radu Rușanu, a continuat 
ieri în Piața Centrală.

Piața pe mâna unor 
cercuri de interese

Mircia Muntean nu a ales la în
tâmplare Piața Centrală pentru a oferi 
mărțișoare și flori femeilor din Deva. 
Edilul a vrut să tragă un semnal de 
alarmă față de afacerile pe care trioul 
liberal Moloț - Oancea - Rușanu 
împreună cu omul de afaceri Dan 
Faur le fac în detrimentul devenilor. 
Mircia Muntean spune că a constatat 
grave nereguli la modul în care este 
administrată Piața Centrală. Printre 
altele, edilul Devei a constatat că 
standurile din piață nu sunt decât în 
mică măsură ocupate de producători, 
așa cum cere contractul de conce
siune. „Am constatat că în piață se 
vând produse industriale, fără nici o 

legătură cu destinația acestui spațiu. 
Avem destule supermarketuri în 
Deva. Piața trebuie să fie pentru 
producătorii agricoli”, a declarat Mir
cia Muntean. Pimarul Devei a mai 
precizat că, în urma concesionării 
pieței către o firmă a omului de afac
eri Dan Faur, municipalitatea pierde 
anual câteva zeci de miliarde.

Panourile stradale 
„produc” tot pentru 
„camarilă”

Un alt subiect fierbinte pentru 
gruparea Moloț - Oancea - Rușanu 
sunt panourile de publicitate stradală, 
concesionate unei firme care aparține 
consilierului liberal Marcel Morar. Se 
pare că și panourile publicitare con
stituie o gaură de câteva zeci de mil
iarde. de lei vechi, anual, în bugetul 
local. Mircia Muntean a lăsat să se 
înțeleagă că panourile publicitare 
sunt alimentate cu energie electică de 
la rețeaua de iluminat stradal, cu 

complicitatea viceprimarului Florin 
Oancea, fără ca firma care le 
gestionează să plătească pentru ener
gia electrică pe care o consumă. .

împotriva lui Muntean 
sau a devenilor?

Edilul Devei a’ fost în ultimele 
zile ținta unor atacuri deosebit de 
dure din partea colegilor de partid 
conduși de viceprimarul Florin 
Oancea și a consilierilor PNL grupați 
în jurul acestuia. Mircia Muntean 
susține că trioul Moloț - Rușanu - 
Oancea, împreună cu o serie de oa
meni de afaceri care vor să pună 
mâna pe activitățile profitabile din 
municipiul Deva, complotează îm
potriva sa și vor practic să blocheze 
orice hotărâre de Consiliu local care 
ar avea ca scop dezvoltarea municip
iului.

Alexandru Avram
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f greco-catolic
Sf. ep. m. Teodot 
al Cirenei

f romano-catolic 
Sf. Simpliciu, pp.

Rețele zilei

Barmbrack 
fPîine irlandeză 
cu fructe uscate)

Ingrediente:
- câteva lingurițe ceai negru, 

350 g fructe uscate (stafide, smo
chine, curmale), coajă zaharisită de 
portocală, 240 ml lapte, 1 linguriță 
zahăr, 2 lingurițe drojdie uscată, 
450 g făină albă, de bună calitate, 

1 linguriță sare, 25 g zahăr, 75 g 
unt (margarină), 1 ou. I linguriță 
arome (esență de rom. zahăr vani- 
lat. coajă rasă de lămâiei.

Mod de preparare:
Se prepară 480 ml de ceai tare, în 

care se lasă fructele uscate la înmuiat 
- ideal ai fi peste noapte sau cel puțm 
câteva ore. Se încălzește laptele atât 
cât suportați la mână, se adaugă zahă
rul și drojdia și se lasă la cald cca 15 
minute. Se amestecă făina, sarea și za
hărul, se adaugă untul, se amestecă, se 
toarnă laptele cu drojdia, apoi oul bătut 
și aromele. Se pun și fructele scurse 
din ceai și se amestecă bine până se 
obține un aluat moale, pufos (eventual, 
se mai adaugă făină). Se pune aluatul 
pe o planșetă presărată cu faină și se 
frământă bine. Se așază apoi intr-o 
formă rotundă sau de chec, unsă cu 
ulei, se acoperă cu o cârpă și se lasă să 
dospească la cald. 45-50 de minute, 
până își dublează volumul. Se intro
duce forma în cuptroul încins și se 
coace cca 30 de minute. Se scoate pâi
nea din formă și se mai lasă 20 de mi
nute în cuptor..

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0S54.212.725

-^■Sfântul Zilei HOROSCOP

Sfântul Mucenic Teodot, episcopul
din Cirena Ciprului (+326)

Acesta s-a născut creștin în 
Galatia din Asia Mică și a trăit în vre
mea păgânului împărat Licinius 
(308-324). Deprinzând din tinerețe 
înțelepciunea și faptele bune 
creștinești, Sfântul Teodot 
propovăduia cu multă însuflețire cu
vântul Domnului și aducea pe mulți 
la credință. A mers pân£ și în insula 
Ciprului, unde, pentru marea lui 
evlavie și pentru râvna cu care 
propovăduia credința, a fost ales 
episcop în Cirena Ciprului.

Și era atunci vreme de prigoană 
împotriva creștinilor și stăpân în. 
Cipru era cruntul dregător Savin, iar 
Sfântul episcop Teodot mustra, cu 
îndrăzneală, pe închinătorii la idoli, 
propovăduind că Hristos este 
adevăratul Dumnezeu. Sfântul 
Teodot îl mărturisea pe Hristos fără 
opreliști, cerându-le păgânilor să lase 
deoparte idolii și să se închine la 
adevăratul Dumnezeu. Auzind aces
tea Sabin, ighemonul insulei Cipru a 
poruncit arestarea episcopului și 
aducerea sa la judecată. Deci, prins 
fiind și adus în fața dregătorului,

acesta îl îndemna să lepede credința 
în Hristos și să se întoarcă la cinstirea 
idolilor. Dar Sfântul Teodot a 
mărturisit temeinicia credinței 
creștinilor și deșertăciunea închinării 
la idoli.

Și a fost bătut și, întins pe lemn, 
i s-a strujit trupul gol cu ghiare de 
fier, de curgea sângele șiroaie din el. 
Iar, la îndemnul dregătorului, 
răspundea: "De-ar fi să-mi zdrobești 
toate oasele, nu voi înceta să 
mărturisesc că numai credința în 
Hristos duce pe oameni la mântuire."

Apoi l-au pus pe un grătar de 
fier sub care au aprins un foc și i-au 
bătut cuie în tălpi și l-au pus să 
meargă, dar Sfântul a rămas neclintit 
în credința sa. Mulți dintre martorii 
suferințelor mucenicului au fost 
mirați de răbdarea cu care acesta în
dura chinurile și de puterea vorbelor 
sale, încât au crezut ei înșiși în Hris
tos. Auzind acestea, Sabin a ordonat 
să oprească tortura și să-1 arunce pe 
Sfânt în închisoare. Și, fiind ținut în 
temniță a rămas acolo, până când, 
venind marele Constantin la

împărăție, acesta a dat poruncă să 
înceteze prigonirea creștinilor. Deci, 
fiind eliberat, Sfântul s-a întors la 
episcopia sa păstorind cu și mai 
aprinsă jgrijă și vrednicie pe 
credincioșii săi, timp de încă doi ani 
de zile.

Și așa s-a mutat la cer, în ziua 
de 2 martie în anul 326, Sfântul 
Teodot, purtând îndoita cunună de 
mucenic și de arhiereu al lui Hristos.

Se poate ca micile neplăceri în să- SEL, 
nătate să fie pe fond nervos. Nu lua 
medicamente fără să consulți medicul 
și menajează-ți nervii. Ești plin de înțelegere 
pentru cei din jur.

Te interesează cum stai cu banii 
mai mult decât de obicei. Vrei să faci 
niște investiții și cauți informații. îți 
petreci mult timp alături de copii. în dragoste
riști să te implici într-o relație care nu merită.

Acasă ar fi cazul să te arați deschis 
către comunicare și să dai dovadă de 
bunăvoință. Cei care au trecut printr-o 
perioadă de oboseală sau au avut probleme de 
sănătate încep să se simtă mai bine.

Ai putea să faci niște afaceri pro
fitabile. Astfel vei vedea cum îți cresc 
profiturile, investind în lucruri diferite. 
Consacri mult timp și energie pentru a dobândi 
o poziție socială mai înaltă sau pentru a face să- 
ți crească prestigiul.

Te înțelegi bine cu nativii Berbec 
și Scorpion. Comunicarea cu cei din 
jur este mai îndrăzneață, mai sigură și 
într-o manieră mult mai liberă decâtî inainte. 
Acasă în loc să te cerți cu cei din jur, ocupă-ți 
timpul cu ceva util sau plăcut.

Neptun Influențează negativ sec
torul sănătății. Găsești proteine în iaurt 
și brânză proaspătă. Trebuie să-ți re
cuperezi energia, altfel există riscuri de pro
bleme cu circulația sanguină, tensiunea și 
musculatură.

2 martie
de-a lungul timpului

9

1716: Apare lucrarea lui Dimitrie Cantemi£ De- 
scriptio Moldaviae, prima monografie geografică la 
români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din 
Berlin

1919: A avut loc, la Moscova, Conferința 
internațională ă partidelor și organizațiilor comuniste. 
S-a creat Internaționala a III-a Comunistă

1941: în urma rebeliunii legionare din 21-23 ian- 
Karie 1941, conducătorul statului, generalul Ion An- 
:»tonescu, organizează un plebiscit cu privire la politica 

internă. 90% dintre votanți s-au pronunțat pentru polit
ica guvernului Antonescu și împotriva legionarilor (2 

fcfaartie-5 martie 1941)
1969: Primul zbor al supersonicului franco-bri- 

Inic de călători, Concorde 001, care va depăși viteza 
ietului la 1 octombrie 1969

1973: începutul retragerii trupelor americane din
tnam •

Bancurile zilei

<

S-au născut:
1820: Multatuli, scriitor olandez (d. 1887)
1901: Tudor Tănăsescu, inginer, membru core

spondent al Academiei Române (d. 1961)
1925: Edgar Cosma, compozitor și dirijor român, 

stabilit în Franța, după 1960
1931: Mihail Gorbaciov, politician rus
1962: Jon Bon Jovi, cântăreț american
1966: Emilia Popescu, actriță româncă

Comemorări:
1619: Ana a Danemarcei, soția lui Iacob I al An

gliei (n. 1574)
1936: Alexandru Ciura, prozator și publicist român 

(n. 1876)
1936: Prințesa Victoria Melita de Saxa-Coburg și 

Gotha, sora reginei Maria a României (d. 1876)
1968: Grigore Nandriș, filolog, lingvist și memo

rialist român, profesor la Cernăuți, București, Londra și 
Oxford (n. 1895).

1981: Maria Andriescu, compozitoare româncă (n. 
1878)

în general în relația de cuplu lucru
rile stau bine, cu excepția unor îndoieli 
care încă zac în tine. Fă-ți un examen 
de conștință și vezi dacă nu cumva există niște
lucruri pe care ți le poți reproșa. Ești susținut 
de prietenii vechi.

în dragoste privești lucrurile cu 
luciditate și începi să înțelegi nevoile 
și sentimentele partenerului. Acest 
lucru te ajută să accepți deciziile lui. întâlnești 
oameni care te-ar putea ajuta din punct de ve
dere social și profesional.

în relațiile de dragoste nu te juca 
cu focul. Chiar dacă ai reușit mereu 
să redresezi situația, nu înseamnă că 
așa va fi mereu. O grupare îți va solicita servi
ciile, ca purtător de cuvânt. Gândește-te la ris
curi și fii prudent.

Ești în stare să suporți totul, mai Wk 
puțin indiferența celor din jur. Faci tot pWj’r 
ce-ți stă în putință ca să atragi atenția 
asupra ta, indiferent că este vorba de ceva bun 
sau rău. Ai tendința să cauți nod în papură, iar 
conflictele îți consumă energia.

© © ©

O cugetare scoțiană: „Poți 
face economii numai atunci 
cînd nu cheltui nimica...”

© © ©
în ziarul local din Edin

burgh (Scoția): "Taxi prăbușit 
în prăpastie. 42 de morți"

© © ©

De ce cred scoțienii că 
sexul e o afacere proastă? Se

bagă în ea mai mult decît se 
scoate!

© © ©

Cum a fost fabricată pentru 
prima oara sîrma? Un scoțian și 
un evreu au zărit concomitent 
pe stradă o monedă de un 
penny.

© © ©

în vestul Scoției, la săpă
turi, au fost găsite patru sche
lete, pe brînci. Puțin mai

departe a fost găsită o monedă 
de un penny.

© © ©

De ce în Scoția în fiecare 
castel se află cîte o stafie? Este 
mult mai ieftină decît un sistem 
de alarmă...

© © ©

Ce este un Perpetuum mo
bile? Este un scoțian care 
aleargă după un evreu care îi

datorează 10 cenți.
© © ©

Ce face cadou un scoțian 
îndrăgostit prietenei sale? Un 
ruj de buze, pentru că și-l poate 
lua înapoi, cu timpul...

© © ©

După ce recunoști un vapor 
scoțian? Nu zboară pescărușii 
deasupra lui...

© © ©

Acasă atmosfera este tensionată și 
există riscul unor accidente. Unii na
tivi vor întâlni o persoană importantă 
pentru viitorul lor, care va reuși să le confere o 
viziune mai profundă asupra lucrurilor.

Banii întârzie să intre în cont, așa .Ajk- 
că v^ trebui să faci economie. Dar 
totul va reintra în normal. Unii nativi 
se confruntă cu boli cardiovasculare. Regimul 
disociat s-ar putea să te ajute, dacă primești 
acordul unui specialist.
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Spectacol umanitar organizat de Asociafia Mara atona 
Suma de care doi tineri au nevoie se ridică. în total, la Acu fifi de 
mii de euro, o sumă destul de mareneutru a pute^Astrânsă doar 
din județul Hunedoara.
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Primarii au nevoie 
de aprobarea unei Comisii pentru împrumuturi
Primarii sunt pasibili de închi
soare dacă vor contracta îm

prumuturi fără avizul Comisiei 
de autorizare a împrumuturi
lor locale, potrivit prevederilor 

cuprinse într-un proiect de 
lege inițiat de Ministerul Fi

nanțelor Publice (MFP).

Conform legislației în vigoare, 
autoritățile administrației pu
blice locale pot contracta sau 
garanta împrumuturi pentru 
realizarea de investiții publice 
de interes local numai cu avi
zul Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale.

Modificarea legislației s-a impus 
ca urmare a faptului că MFP a de
scoperit existența unor contracte 
încheiate de către unitățile adminis
trativ - teritoriale care nu au fost ra
portate și nu au obținut avizul 
comisiei. Până în prezent, nere- 
spectarea acestei condiții era 
încadrată în categoria contravențiilor, 
dar prin noul act legislativ ea este 

considerată infracțiune și este 
pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 
ani. De asemenea, în acțiunea de 
monitorizare a datoriei publice MFP 
a constatat folosirea ori prezentarea 
de documente sau date false, inexacte 
ori incomplete în vederea obținerii 
avizului comisiei menționate.

Pentru aceste “metode” utilizate 
de autoritățile publice locale noul act 

normativ menține încadrarea în cate
goria infracțiunilor și pedeapsa cu în
chisoarea. Nerespectarea prevederilor 
referitoare la raportarea datelor 
privind datoria publică locală către 
MFP va fi sancționată cu amendă de 
la 10.000 lei la 30.000 lei.

Cătălin Rișcuța

B
“Până acum nu am 
contractat împrumuturi, 
dar acum trebuie să luăm 
unul pentru lucrările de 

utilitate publică pe care le vom face 
și voi solicita acest aviz. Nu ne 

* rămâne decât să ne conformăm 
legilor în vigoare”.

Marius Omotă,
primarul comunei Ilia

“Noi am accesat un îm
prumut acum doi ani. Avem 
contract cu Ministerul Mediu
lui pentru lucrările de reabil

itare a rețelei de canalizare și stația de
epurare. Contractul este în valoare de 
2,6 milioane lei din care am primit doar 
300 mii lei. Dacă nu luam împrumutul, 
lucrările erau expuse la îngheț și 
dezgheț și totul s-ar fi distrus. Am 
obținut toate avizele și acum lucrarea 
este finalizată în proporție de 98 la 
sută. Cred că impunerea acestor 
condiții nu este bună, pentru că ne ține 
pe loc și îngrădește autonomia locală.
Sper să nu mai avem nevoie de alte 
credite”.

Simion Mariș,
primarul orașului Geoagiu

g
 “Această legislație ne

dă înapoi cu 30 de ani. Este

3 o lovitură dată autonomiei 
locale, această comisie fiind 

o o pârghie de control asupra 
noastră. Depinzi astfel de avizul unei 
comisii care te amână sau pur și sim
plu nu-ți dă aprobarea, motivând că 
gradul de îndatorare la nivel național 
este prea mare. Noi avem buget și 
știm cât putem garanta. Am pățit cu 
un împrumut-de un milion de lei, 
sumă care reprezintă puțin la nivelul 
bugetului nostru. Problema s-a rezol
vat cu banca la care l-am solicitat, 
pentru că ne-a ajutat ”.

Petru Păun-Jura, primarul 
orașului Simeria

Din suflet pentru suflete
Doi tineri hunedorenipe care 
viața i-a supus unui test dur 
vor putea în curând să zâm

bească. Și asta deoarece Aso
ciația Umanitară Mara Maria 
- Sucursala Deva le-a întins o 

mână de ajutor.

Este vorba despre un tânăr din 
Sălașu de Sus, internat în acest moment 
într-un spital din București, și de un alt 
tânăr devean. Nici unul dintre cei doi 
nu a dorit să le fie dezvăluită identi
tatea, lucru respectat de altfel de către 
Asociația Mara Mana. Cei doi tineri au 
nevoie urgentă de operații pentru a 
putea duce o viață normală. însă pentru 
aceasta, băieții au nevoie și de anumite 
sume de bani, pe care părinții lor nu le 
pot asigura. Impresionată de cazurile 
tinerilor, directorul Asociația Mara 
Maria, Eva Sara Badea, le-a întins o 
mână de ajutor organizând un spectacol 
.manitar în trei locații din județul 

Hunedoara: Hațeg, Pui și Sălașu de 
Sus.

Ecou slab în rândul 
oamenilor

Acțiunea și-a atins scopul într-o 
mică măsură. Numărul celor care au 
răspuns apelului Asociației nu s-a ridi

cat la așteptările organizatorilor. „Am 
reușit să vindem aproximativ jumătate 
din bilete. Probabil multora li s-a părut 
scump să dea 15 lei pentru un bilet, 
ținând cont și de situația economică 
actuală. Ne bucurăm că au fost și oa
meni care au răspuns invitației noastre 
și dorim să le mulțumim în numele 
celor doi tineri”, a declarat directorul 
filialei devene a Asociației Mara Maria, 
Eva Sara Badea.

Acțiuni umanitare 
peste hotare

Printre cei care au cântat pentru 
cei doi copii s-au numărat Florica 
Bradu, Lenuța Evsei, Valerica Ianoși 

Marian și Nelu Ban Fântână. Suma de 
care cpi doi tineri au nevoie se ridică, 
în total, la circa 60 de mii de euro, o 
sumă destul de mare pentru a putea fi 
strânsă doar din județul Hunedoara. 
Prezentă la eveniment în calitate de in
vitat special, interpreta de folclor Flor
ica Bradu a luat decizia de a duce 
aceasta acțiune umanitară și peste 
hotare. „Mă bucur să mă aflu aici și să 
cânt pentru o cauză nobilă. Știu că 
aceste spectacole umanitare sunt printre 
puținele șanse pe care cei doi copii le 
au pentru a putea să-și recapete 
sănătatea. De aceea voi sprijini acțiunea 
și voi cânta chiar și peste hotare, dacă 
va fi nevoie”, a afirmat Florica Bradu.

Deși prima acțiune de amploare a 
asociației devene nu s-a bucurat de un 
succes extraordinar, directorul acesteia 
nu s-a lăsat intimidat. Eva Sara Badea 
a afirmat că această acțiune _a 
ambiționat-o și mai mult să pună în 
practică proiectele deja pregătite. în 
acest sens, în această Jună vor mai avea 
loc și alte spectacole umanitare, unul la 
Deva și altul, probabil, la Densuș sau 
General Bethelot.

Andreea Lazăr

DGASPC Hunedoara 
derulează campania 
“Zilele Adopției”
In săptămâna 1-8 martie, Direcția Generală de Asistență So
cială și Protecția Copilului Hunedoara (DGASPC) derulează 
campania intitulată „Zilele Adopției”pentru sensibilizarea 

celor care doresc să adopte un copil. Scopul acțiunii este dis
tribuirea de materiale informative privind procedura adopției

Adopția reprezintă un proces complex desfășurat în mai multe etape. 
Prima dintre acestea este evaluarea și pregătirea familiei sau persoanei care 
dorește să adopte, perioadă care durează 60 de zile din momentul înregistrării 
cererii. După încheierea acestei etape, DGASPC Hunedoara va elibera un at
estat valabil pentru un an. Următoarea etapă este compatibilizarea copilului 
cu familia adoptatoare prin încredințarea de către instanța de judecată pentru 
o perioadă de 90 de zile. In toată această perioadă relația dintre copil și familie 
va fi monitorizată de către specialiști prin efectuarea de vizite periodice. După 
parcurgerea acestei perioade adopția va fi cerută în instanță, conform legislației 
în vigoare. Ultima etapă reprezintă monitorizarea post-adopție care se 
desfășoară pe o perioadă de doi ani, timp în care se urmărește evoluția copilului 
în noua familie. DGASPC Hunedoara se plasează printre primele instituții din 
țară în ceea ce privește numărul de copii adoptabili.

Cei care doresc să adopte un copil pot obține informații de luni până joi 
între orele 7.30 - 16.00 și vineri între orele 7.30 - 13.30 la sediul serviciului 
din strada Gheorghe Barițiu nr. 21 sau la numărul de telefon 0254/213.940, în 
același interval orar.

Cătălin Rișcuța
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Cu ocazia zilei de 1 Martie, șoferițele au primit, în loc 
de amenzi, flori și mărțișoare din partea polițiștilor.

Lui Gorbunov i-a ieșit bine ADN-ul
Doi copii fugiți de acasă 
au fost găsiți pe o stradă 
din Deva

Două fetițe în vârstă de opt 
și 11 ani care au dispărut de acasă 
acum trei zile, au fost găsite 
sâmbătă în jurul orei 09:50. Mi
norele din Hunedoara au fost 
găsite de polițiști pe strada 
George Enescu din municipiul 
Deva, în urma unei sesizări tele
fonice. Cele două fetițe erau uate 
deja în urmărire națională. După 
ce copiii au fost încredințați 
părințolor, polițiștii au sesizat 
Direcția Generală de Protecția 
Copilului Hunedoara pentru a se 
efectua o anchetă socială.

Un hoț a fost prins în 
timp ce fura cosmetice și 
alimente

Un bărbat care fura produse 
cosmetice și alimente de pe raf
turile unui supermarket a fost 
prins în flagrant de agenții de 
pază. Alin S. de 36 de ani din mu
nicipiul Deva a fost predat 
polițiștilor duminică. Bunurile 
furate au fost recuperate, iar 
hoțul s-a ales cu dosar de cerc
etare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat.

O tânără a fost rănită 
grav în urma unui acei- • 
dent rutier pe DN 67

Pasagera unui autoturism a 
fost grav rănită în urma unui ac
cident rutier care s-a produs ieri 
noapte pe DN76 în localitatea 
Vălișoara. Din cauza oboselii 
șoferul autoturismului Feleontin 
S. de 40 de ani din Sibiu nu a 
adaptat viteza într-o curbă la 
stânga. El a pierdut controlul 
volanului și s-a răsturnat cu auto
turismul înafara șoselei. Șoferul 
se deplasa pe direcția de mers 
Brad-Deva. Nicoleta M. de 25 de 
ani, din localitatea Apoldu de Jos 
pasageră a autoturismului a fost 
rănită grav. Șoferul a suferit răni 
ușoare. Polițiștii îl cercetează 
penal pentru vătămare din culpă.

Captură de țigări în 
piața Dunărea din Hune
doara

Patru persoane care ofereau 
spre vânzare mai multe pachete 
de țigări, fără a avea documente 
de proveniență au fost prinse de 
jandarmi, sâmbătă în zona Pieței 
Dunărea din municipiul Hune
doara. Cele patru persoane domi
ciliate în municipiul Hunedoara 
au fost amendate de către jan
darmi, pentru efectuarea de acte 
sau fapte de comerț cu bunuri a 
căror proveniență nu au putut-o 
dovedi. Cei patru au primit câte 
o amendă de 1000 de lei. 
Totodată jandarmii hunedoreni 
au ridicat în vederea confiscării 
6.460 țigarete găsite la cele patru 
persoane.

Maria Bulz

Procurorii hunedoreni întâm
pină greutăți în a demonstra 
că celebrul infractor Serghei 
Gorbunov a fost implicat în 

urmă cu șapte ani într-un caz 
de tâlhărie la Deva. Expertiza 
făcută de specialiștii de la in
stitutul “Mina Minovici” din 
București relevă că probele 

ADN recoltate de pe un obiect 
de îmbrăcăminte nu îi aparțin 
lui Serghei Gorbunov. Reana- 
lizarea probelor s-a făcut la so
licitarea instanței hunedorene.

Ieri la Tribunalul Hunedoara s- 
a judecat un nou termen în procesul 
lui Serghei Gorbunov, acuzat de je
fuirea omului de afaceri Sorin 
Dumitreasă. Gorbunov este și prin
cipalul suspect și în cazul dublului 
asasinat care a avut loc acum doi 
ani, la o casă de schimb valutar din 
Brașov. La termenul trecut al proce
sului, magistrații au primit rezul
tatul expertizei ADN care atunci s-a 
dovedit a fi neconcludent. Prin ur
mare magistrații au solicitat din nou 
Institutului de medicină legală, 
“Mina Minovici” din București re
examinarea probei, adică o bluză

care se presupune că i-a aparținut 
lui Serghei Gorbunov în timpul at
acului.

De această dată specialiștii de 
la institutul bucureștean au ajuns la 
concluzia că pe obiectul vestimen
tar găsit la locul jafului nu se află 
ADN-ul lui Serghei Gorbunov. 
Bărbatul este închis la Penitenciarul 
Aiud. Sorin Dumitreasă a fost jefuit 
în urmă cu șapte ani fiind atacat în 
scara blocului în care locuia de 
două personae dintre care una se 
pare că a fost Gorbunov.

în urma atacului Gorbunov și 
complicele său au reușit să fure de

la Dumitreasă suma de 65.000 de lei 
vechi.

Maria Bulz

Șoferițele din Deva au fost 
„sancționate” cu câte un mărțișor

O mulțime de șoferițe aflate ieri în 
zona Pieței Agroalimentare din Deva au 
fost trase pe dreapta de către echipajele 
Poliției Rutiere. Cu ocazia zilei de 1 
Martie, șoferițele au primit în loc de 
amenzi flori și mărțișoare din partea 
polițiștilor.

Plăcut impresionate, că în loc de 
amenzi și puncte de penalizare au 
primit mărțișoare, șoferițele și-au con
tinuat drumul, sperând ca de acum în
colo să nu încalce prea des regulile de 
circulație.”Am fost surprinsă să fiu 
oprită pentru că nu încălcasem nici o 
regulă de circulație. Cu atât mai mult 
nu mă așteptam să primesc un 
mărțișor”, spune emoționată Camelia 
Pop. „Acțiunea mărțișorul” a fost 
realizată de polițiștii Serviciului Rutier 
din cadrul IPJ Hunedoara, în colaborare 
cu Poliția Muncipiului Deva și A.C.R. 
România. De asemenea, polițiștii Ser
viciului Cazier din cadrul IPJ le-au 
oferit mărțișoare tuturor femeilor care

au fost ieri la ghișeul din cadrul poliției 
pentru a ridica certificatul de cazier ju
diciar. Prin această acțiune polițiștii au 
reușit să aducă zâmbetul pe fața a două 
sute de femei.

Maria Bulz

Arme artizanale deținute ilegal
Florin B. de 24 de ani din co

muna Vața de Jos a deținut fără 
autorizație o armă de construcție 
artizanală. Polițiștii din cadrul Servi
ciului Arme Explozivi Substanțe Per
iculoase au descoperit-o acasă la 
tânăr.

Arma era în stare de funcționare 
și avea o țeava de calibrul 20 mm. 
Din cercetări polițiștii au mai aflat că 
arma a fost confecționată de Crăciun 
M. de 70 de ani, consătean cu Florin

B.. Tânărul a cumpărat-o de la bătrân, 
în schimbul sumei de 500 de lei. 
Totodată noul proprietar a primit și 
zece cartușe de vânătoare de calibrul 
20, pe care le-a și folosit ulterior.'

Cei doi sunt cercetați pentru 
comiterea infracțiunilor de efectuare 
fără drept a operațiunilor cu arme și 
muniții și uz de armă letală.

Maria Bulz

s.c.

Vă. oferim:
♦ PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
I Calea Zarandului 150 (1>N7 ) 
(le^reaspre £1merîa> lângă ValvoJ

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clientă fideli primesc, 
pe baza, de bon, 
1.A7SPĂLĂRT 

UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de fuiicțiom.r&
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.OO-15.ffil

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
4 persoane fizice
1 persone juritlce

lg Copiii din școlile hunedorene 
vor învăța să mănânce sănătos■>

Ediția a doua a concursului 
“Vreau să cresc mare și fru
mos, mâncând sănătos” re
prezintă una dintre etapele 

unui proiect care promovează 
comportamente alimentare 
sănătoase în rândul elevilor 
din clasele I-IV din județul 

Hunedoara, Psihologii speră 
că în acest fel vor trage un 

semnal de alarmă referitor la 
fectele alimentației asupra 
randamentului școlar. Pro

iectul îi include și pe liceenii 
din instituțiile de învățământ 

din județul Hunedoara.

Concursul care va începe în zece 
martie, se va desfășura într-o primă 
etapă la nivel de școală și se 
adresează elevilor, părinților, cadrelor 
didactice.

Profesorii 
vor fi instruiți

în cadrul proiectului copiii vor 
interacționa între ei, purtând discuții 
pe teme de alimentație. Cei mici vor

avea ocazia să devină pentru câteva 
minute actori, participând la scenete, 
echipați în costume care vor sim
boliza fructe, legume sau alte produse 
alimentare.

La faza județeană a concursului 
vor participa aproximativ 1000 de 
copii. Competiția se va desfășura în 
ziua de 28 aprilie, la Casa de Cultură 
“Drăgan Munteanu” din Deva. “Tot 
cu această ocazie învățătorii și ; rofe- 
sorii vor fi informați despre modelul 
alimentar al elevilor din județul 
Hunedoara.

De asemenea cadrele didactice 
vor fi formate pentru a ști cum să 
abordeze elevii în cadrul orelor de 
consiliere și orientare.”, a precizat 
psihologul Magda Costescu. Nici 
părinții nu sunt lăsați la o parte. 
Aproximativ 8000 dintre ei sunt deja 
consiliați începând cu luna ianuarie și 
până în aprilie pe teme privind 
alimentația copilului lor. De proiect 
vor beneficia până la sfârșitul lunii 
aprilie aproximativ 32.000 de elevi. 
Evenimentul este organizat de Cen
trul Județean de Asistență 
Psihopedagogică Deva-Hunedoara, 
împreună cu partenerii săi, Casa Cor
pului Didactic și Consiliul Județean 
Hunedoara.

Maria Bulz 
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Geoagiu va avea stațiune cu cea mai bună
infrastructură
Geoagiu, oraș turistic balnear, 

este implicat în numeroase 
proiecte de dezvoltare. Prima
rul Simion Mariș are ca prin

cipal obiectiv atragerea 
fondurilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii.

Proiectele inițiate de edilul 
orașului sunt numeroase și de mare 
importanță. Pe lista de priorități a 
primarului Simion Mariș se află 
proiectul de reabilitare a infrastruc
turii stațiunii Geoagiu Băi. Proiectul 
cu finanțare pe Axa prioritară 5 
; șilică înlocuirea țevilor de apă 
potabilă, a structurii de canalizare, 
reabilitarea străzilor și șoselelor. 
După finalizarea acestui proiect, 
Geoagiu Băi va fi una dintre 
s ^lunile cu cea mai bună 
infrastructură din țară.

Prioritare în Geoagiu sunt și 
proiecte de reabilitare a sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare în 
satele Bozeș, Ghelmar și Aurel 
Vlaicu. în orașul Geoagiu va fi 
construită o bază sportivă, iar în 
stațiunea Geoagiu Băi va fi

La capitolul reușite se numără proiectul de rabilitare a 
canalizării apei menajere, pluviale și a stației de epurare din local- 

' itatea Geoagiu Băi. Lucrările au început în urmă cu doi ani și se 
preconizează a fi finalizate în următoarele trei luni. Costul lucrărilor se ridică 
la 200 miliarde lei. Ministerul Mediului a alocat 85% din valoarea proiectu
lui, restul costurilor fiind suportate de bugetul local al primăriei orașului 
Geoagiu. Au mai fost desfășurate lucrări de reabilitare și întreținere a sis
temului de furnizare a apei potabile în localitățile Aurel Vlaicu și Gelmar.

Școlile de pe raza de administrație a primăriei Geoagiu au fost modern
izate și dotate cu încălzire centrală proprie, mbbilier nou și calculatoare 
legate la internet. De asemenea căminele culturale din localitățile aparte
nențe orașului Geoagiu au fost renovate. Drumurile de acces către 
localitățile Rengheț, Cigmău și Homorod și șapte străzi din 
stațiunea Geoagiu Băi au fost asfaltate.

finanțată ridicarea unei săli de sport. 
Simion Mariș are în vedere reabil
itarea Căminului Cultural din satul 
Bozeș și reabilitarea termică a sedi
ului Primăriei.

Toate bisericile 
au fost renovate

La capitolul reușite se numără 
punerea în funcțiune a rețelei de 
canalizare și a stației de epurare din 
orașul Geoagiu. Proiectul este deru
lat prin Ministerul Mediului și 
beneficiază de finanțare de la buge
tul de stat și bugetul local. Din fon
durile Primăriei au fost derulate 
lucrări de reabilitare la mai multe 
biserici de pe raza de administrație 
a orașului Geoagiu. Au fost efectu
ate lucrări de reparație la acoperișul 
bisericilor din satele Aurel Vlaicu, 
Gelmar, Cigmău și Rengheț. Pic
turile bisericilor au fost reabilitate.

Deși satul* Mermezău nu 
numără mai mult de șapte locuitori, 

■ biserica cu hramul „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavril" de aiai 
a fost reparată capital. Și drumul de 
acces către sat a fost reabilitat. De

asemenea rețeaua de electricitate a 
fost extinsă până la casele locuito
rilor din Mermezău. „în Mermezău 
mai locuiesc șapte oameni, dar am 
considerat normal să refac biserica 
din sat. Am tras și curent electric 
până acolo și am reparat drumul de 
acces. Cei care au plecat din sat au 
început să revină, să-și amenajeze 
case de vacanță”, a menționat 
Simion Mariș, primarul orașului 
Geoagiu. De asemenea, prin 
contribuții ale enoriașilor și sprijin 
de la bugetul local au fost continu
ate lucrările la Biserica nouă din 
Geoagiu. Căminele culturale din 
toate satele pe care primăria 
Geoagiu le administrează au fost 
modernizate, iar în localitatea Gel
mar a fost construit un cămin cul
tural nou.

Campus școlar 
pentru Colegiul
Agricol

fostȘcolile din Geoagiu au 
modernizate și dotate cu încălzire 
centrală proprie, mobilier nou și 
calculatoare legate la Internet. Pri
marul Simion Mariș derulează un 
proiect pentru amenajare și dotare a 
campusului Colegiului Tehnic Agri
col , Alexandru Borza”. La Colegiul 
Agricol din Geoagiu învață peste 
1.200 de elevi. Pe parcursul ultim
ilor ani, colegiul a fost inclus într- 
un program de modernizare. 
Cantina, care asigură zilnic o sută 
de porții, și internatul, în care sunt 
cazați șaptezeci de elevi în perioada 
cursurilor, au fost'renovate. Colegiu 
Tehnic este singura școală din județ 
cu profil agricol. Aici se desfășoară 
cursuri de instruire practică. Se are 
în vedere construirea unei micro- 
ferme didactice, dotată cu echipa
mentele necesare desfășurării 
cursurilor practice. „Această re
alizare ne-ar permite să extindem 
experiența pozitivă și în rândul 
locuitorilor zonei, nu doar a 
elevilor. Baza materială de care dis-

g..Sunt foarte nemulțumit de felul în cars Consiliul Județean

1 a acoidat fondurile pentru cofinanțări. Consider că normal ar fi 
să fie repartizate în funcție de numărul proiectelor pe care Primăria le 
desfășoară. Pentru acest an am solicitat 35 de miliarde și ne-au fost alo
cate doar cinci. Inclusiv președintele Consiliului Județean mi-a spus că 
este nemulțumit de cum s-au împărțit fondurile”,

Simion Mariș

punem în acest moment este 
depășită moral, este amplasată în 
mijlocul localității și nu corespunde 
normelor europene”, a declarat loan 
Vălean, director Colegiu Tehnic 
Agricol „Alexandru Borza”.

Investiții în 
agricultură și 
creșterea animalelor

Primăria orașului Geoagiu este 
membru fondator al Asociației Pro
prietarilor de Pajiști și a 
Crescătorilor de Ovine din Geoagiu. 
înființată în urmă cu doi ani, 
Asociația s-a dovedit o inițiativă de 
succes, a cărei activitate a fost peste 
așteptări. Primarul orașului Geoagiu 
dorește stimularea investiților în 
domeniul creșterii animalelor și cul
tivarea suprafețelor de teren. 
Primăria a investit în construcția de 
adăposturi de animale și dotarea 
stânelor cu apă curentă. Tot anul tre
cut s-au efectuat lucrări de curățire 
și întreținere pentru pășuni. Pentru 
buna desfășurare a activităților de

cultivare a terenurilor, primăria din 
Geagiu a achiziționat utilaje agri
cole și mașini.

Pe lista de priorități a primaru
lui din Geoagiu se află și amena
jarea unui parc energetic format din 
panouri solare. Parcul energetic se 
va întinde pe o suprafață de un hec
tar, la intrarea în oraș, și va asigura 
electricitatea necesară pentru 
instituțiile publice. Valoarea proiec
tului se ridică la 11.681.600 lei.

Irina Năstase



Părinții de profesie sunt o adevărată familie
pentru șapte tineri hunedoreni

Un copil luat în îngrijire este 
ca și al tău, face parte din fa

milie. îi veghezi somnul, îl 
duci la doctor când e bolnav, îl 
ajuți la temele pentru școală, îi 

organizezi timpul liber. Dra
gostea pentru copii i-a determi

nat pe doi hunedoreni, soț și 
soție, să devină părinți de pro
fesie, sau asistenți maternali, 
cum sunt numiți în România.

Pentru familia Neamțu, din satul 
hunedorean Băcia, viața a luat un- alt 
curs în urmă cu nouă ani. Atunci au de
venit părinți de profesie, o meserie pe 
care au învățat-o din mers și la care nu 
vor să mai renunțe niciodată. După ce 
și-au așezat copiii la casa lor, familia 
Neamțu s-a mutat în satul Băcia,'la 
cinci kilometri de orașul Simeria. Și nu 
oricum, ci pe post de părinți de profe
sie. Ei cresc aici șapte băieți, pe care îi 
iubesc ca pe proprii lor-copii. împreună 
au învățat să crescă animale, o îndelet
nicire străină până atunci pentru toți cei 
nouă piembri ai familiei.

Elena Neamțu a devenit părinte de 
profesie dintr-o întâmplare. Femeia a 
lucrat pentru o Fundație deveană, unde 
a intrat în contact cu o altă Fundație, 
germană, care finanța construcția unor 
case de tip familial. La acea vreme în 
România nu se știa nimic despre profe
sia de părinte, iar Elenei i s-a părut ceva 
extraordinar, mai ales că iubea foarte 
mult copiii. Au stabilit primele contacte 
și au găsit chiar o casă în satul Băcia pe 
care asociația germană a cumpărat-o în 
acest scop. „împreună cu copiii am 
muncit să renovăm casa cu banii 
Fundației germane, care a achiziționat 
clădirea și care ne trimite sprijin tocmai 
pentru a crește copii părăsiți de părinții 
lor biologici.. A fost nevoie să fac și un 
curs de specializare pentru' „părinte de 
profesie”, curs organizat la Direcția 
Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara. După 
curs a^rebuit să dau tot felul de teste, 
printre care cel psihologic a fost deci
siv. Așa am ajuns părinte de profesie”, 
povestește Elena Neamțu.

Au-în îngrijire 
doar băieți

Primele zile au fost cu adevărat 
emoționante, atât pentru ea cât și pentru 
primii doi copii pe care i-a primit în 
grijă. Timp de patru ani a crescut patru 
băieți. „Era ceva foarte ușor pentru 
mine. Eram de profesie cofetar patiser 
și voiam să le fac toate poftele, pentru 
că știam că nimeni nu s-a mai ocupat de 
ei ca un adevărat părinte și au multe 
carențe atât sufletești, cât și materiale. 
De atunci au trecut nouă ani și familia 
noastră s-a mai înmulțit. Avem acum 
șapte băieți. Soțul meu a devenit și el 
asistent maternal. Așa că patru copii 
sunt în grija mea și trei în a lui. Suntem 
ca o adevărată familie, una numeroasă. 
Sincer, nu credeam că mă pot descurca 
cu toate, dar copiii îmi sunt și ei de un 
real ajutor”, spunea femeia.

Programul de trezire al primilor 
membri ai familiei începe la cinci și

jumătate dimineața, pe timpul școlii, iar 
în timpul vacanței doar cel „de servi
ciu” la animale se trezește mai repede 
de ora zece. Cei mici adoră aminalele. 
Sebi susține că pentru el cea mai mare 
plăcere este să doarmă în pat cu Tomiță, 
unul din pisoii familiei.

Criza economică 
„a intrat” și în casele 
de tip familial

Măsurile drastice de restructurare
a sectorului bugetar impun reducerea 
cheltuielilor chiar și la copiii pentru 
care părinții lor nu-și permit nici măcar 
o masă caldă pe zi: în centrele de zi. 
Direcția pentru Protecția Copilului 
Hunedoara urmează să întocmească un 
program de restructurare, care prevede 
inclusiv reducerea numărului de case 
de tip familial. Dacă cei care mănâncă 

Gheorghe"Neamțu spune că el este de fapt tată... 
„mamă de profesie”, pentru că el face cele mai 
gustoase feluri de mâncare, dar și pentru el se 
ocupă de animalele din ogradă împreună cu copiii.

la centrele de zi vor ajunge să 
flămânzească, restrângerea activității în 
casele de tip familial și trimiterea copi
ilor în familia naturală ar distruge 
viețile acestor copii. Privită din exte
rior, familia Neamțu este una obișnuită, 
de la țară. Copiii merg la școală, sunt 
lăudați de profesori și apreciați de co
munitate. Ruperea lor de noua familie 
le-ar distruge visele și speranțele și i-ar 
transforma în alt gen de asistați social, 
care pot oricând îngroșa rândurile celor 
evitați de societate.

Sunt de nouă ani împreună, de 
când cel mic a. ajuns în familia for. Se 
poartă între ei ca frații într-o familie 
naturală. își iubesc părinții de profesie, 
iar cei care au părinți naturali îi mai 
vizitează din când în când, pentru a nu- 
și uita rădăcinile. Dar pentru ei „acasă” 
înseamnă Băcia, în casa de tip familial, 
unde mama este Elena Neamțu, iar tata 
este Gheorghe Neamțu. Familia 
Neamțu se teme de restructurare, un 
efect al crizei economice, fiindcă atunci 
copiii vor pleca de aici. „A trebuit să 
hotărâm ce era mai avantajos pentru 
noi; și ce era mai avantajos era salariul, 
asta pentru că ne făcea să rămânem 
uniți cu copii și nu putem să-i lăsăm să 

• meargă în altă parte. în al doilea rând,
era avantajul că vor rămâne în același 
cadru, la școală, la mediul de aici,’ pen
tru că, dacă era să renunț și eram dat 
afară, atunci și copiii trebuiau să 
meargă în altă parte”, povestește Ghe
orghe Neamțu.

în caz de restructurare, băieții se 
vor întoarce în casele de copii, ceea ce 
pentru ei va fi un pas înapoi, deoarece 
ei au învățat să-și iubească părinții de 
profesie, care de altfel i-au și crescut și 
care le-au arătat ce înseamnă afecțiunea 
de mamă și de tată.

Chiar dacă alocațiile de hrană ale 
copiilor n-au crescut în ultimii șapte ani 
decât cu zece lei de fiecare, familia 
Neamțu spune că lipsurile le 
completează din grădină. Nici copiilor 
nu le este teamă că ar putea răbda de 
foame. „Știu să mă gospodăresc singur, 
îrrii place să ma ocup de agricultură și, 
din când în când, mai merg și mai ajut 
la oameni în diverse treburi”,

e
.Pentru familia Neamțu, din satul hunedorean Băcia, viața a luat un 
alt curs in urmă cu nouă am. Atunci au devenit părinți de profesie...

povestește unul dintre băieți, Nicolae 
Clonța.

Premiant
la concursurile 
pe meserii

Familia Neamțu pune un foarte 
mare accent pe învățătura copiilor. Toți 
băieții din familie merg la școală, au 
note foarte bune, unii dintre aceștia par
ticipând și la olimpiade și concursuri.

Marius Vasilie este unul dintre 
premianții familiei. Este elev în clasa a 
XII-a, la Colegiul Tehnic „Anghel 
Saligny” din Simeria, unde a optat pen
tru meseria de sudor. A făcut această 
alegere după ce, în urmă cu câțiva ani, 
l-a văzut pe unchiul său în timp ce suda. 
Acum, Marius cunoaște tainele 
meseriei de sudor și, mai mult, a 
câștigat toate concursurile pe meserii 
organizate în ultimii doi ani. „Anul tre^ 
cut am fost la concursul profesional pe 

meserii, faza județeană, care s-a țini 
Simeria. Am luat locul I și, tot la con
cursul pe meserii, faza pe țară, am luat 
locul IV”, povestește Marius.

Tânărul este foarte îndemânatic și 
este sprijinul noii sale familii atunci 
când se strică ceva în gospodărie. 
Meșterește tot. „Când se strică ceva pe 
acasă eu încerc tot timpul să repar, mai 
ales dacă trebuie sudat ceva. Sudură 
știu să fac în electric și mig mag. Cea 
în mig mag se face sudura în argon, 
care are multe calități, se poate suda și 
tabla de 0.1. în cea electrică nu poate să 
se sudeze pentru că se perforează tabla, 
se rupe”, descrie elevul câteva tehnici 
de bază ale meseriei sale.

Deși învață la școală să devjji“ 
sudor profesionist, Marius nu vrea „a 
urmeze o carieră în această meserie. 
Atras de uniforma militară, tânărul 
dorește să servească Patria, ca soldat în 
cadrul Armatei Române.

Andreea Lazăr



După modificarea Programului Rabla o mașină 
nouă poate fi achiziționată în întregime 
cu bonuri valorice.
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Măsurile anticriză nu trebuie 
să rămână pe hârtie
Premierul Emil Boc a prezen
tat reprezentanților Guvernu

lui în teritoriu și șefilor 
direcților deconcetrate priori
tățile programului de guver
nare, care se pot constitui în 

măsuri anticriză. în opinia pri- 
mului-ministru, pentru pune
rea în practică a prevederilor 
Programului de Guvernare 

este nevoie de efortul conjugat 
al tuturor instituțiilor Statului, 

clusiv ale celor locale. Sub
prefectul Dorin Gligor a fost 

prezent la discuțiile cu premie
rul Emil Boc și a sintetizat 
~'itr-un interviu prioritățile 

Guvernului.

Reporter: în urma
videoconferinței cu primul-ministru 
au fost stabilite câteva priorități ale 
programului de guvernare, care tre
buie aplicate într-o scurtă perioadă 
de timp. Care ar fi principalele 
măsuri cu efecte benefice pentru 
comunitățile din județul Hune
doara?

Dorin Gligor: Măsurile din 
Programul de guvernare au un car
acter general, dar se pot desprinde 
c^eva care să se aplice în funcție de 
st_cificui județului Hunedoara. Una 
dintre acestea privește măsurile 
pentru păstrarea și creșterea 
numărului locurilor de muncă prin 
sprijinirea firmelor care angajează 
șomeri. Firmele vor fi scutite timp 
de șase luni de plata CAS, fond 
Șomaj, fond accidente. Ordonanța 
care reglementează aceste măsuri a 
și apărut ieri.

Rep: Ce alte acte normative 
sunt în lucru pentru reglementarea 
reformelor economice prin măsuri 
legislative?

D.G.: Foarte importantă pentru 
comunitățile locale este elaborarea 
unei Ordonanțe de Urgență a Gu
vernului pentru sprijinirea 
activităților locale în vederea 
implementării programelor eu
ropene. Pentru asigurarea 
cofinanțării, localitățile vor benefi
cia de garanții guvernamentale. Pre
fectura va informa Guvernul în 
cursul lunii maijie privind necesarul 
sumelor destinate Cofinanțării la 
nivelul administrațiilor locale din 
județ. Beneficiază de garanții gu
vernamentale administrațiile care 
au încheiat contracte de finanțare cu 
unități de management în domeniile 
infrastructură rutieră, energie, apă, 
canalizare, gestiune deșeuri, cerc

etare, educație, sănătate, asistență 
socială. Această măsură ar rezolva 
în mare parte obținerea de fonduri 
europene pentru finanțarea 
proiectelor în domeniul infrastruc
turii în aproape toate localitățile 
județului.

Rep .: Se discută tot mai mult 
de fonduri europene, dar în mediul 
rural primarii se plâng că nu au 
specialiști care să elaboreze și să 
implementeze proiectele. De fapt, 
cred că putem să vorbim de o de- 
populare generală a satelor cu 
specialiști în toate domeniile.

D.G.: Așa este, din păcate. 
Tocmai de aceea Guvernul 
pregătește un program de investiții 
în case pentru specialiști. Acestea 
vor fi construite în mediul rural, 
maximum zece case în fiecare 
comună. Există resurse primare 
pentru inițierea acestui program 
Vor fi construite aproximativ 
25.000 de case în 2.500 de comune.
Astfel, practic vor intra bani în cir
cuitul economic, pentru că există 
firme care vor avea de lucru și se va 
rezolva problema populării co
munelor cu specialiști.

Rep.: Există și alte programe 
care să deblocheze piața 
imobiliară?

D.G.: S-a revizuit și
îmbunătățit programul „Prima 
Casă”. Persoanele care vor construi 
locuințe noi beneficiază de o 
garanție de 70.000 de euro, iar dacă 
se va face prin asocierea a șapte per
soane vor beneficia de 75.000 de 
euro. Pentru locuințele vechi, per
soanele interesate să acceseze pro
gramul beneficiază de 60.000 euro.

De asemenea s-au modificat 
condițile privind vânzarea 
locuințelor ANL pentru tineri, în

Vinde din stoc agregate de balastiera 
m cantități foarte mari

sensul că acestea vor putea fi 
cumpărate de cei care au contract de 
închiriere de minim un an, nu de trei 
ani cum era până acum. în prezent 
sunt 22.000 locuințe ANL, urmând 
ca din banii obținuți în urma 
vânzării acestora să se construiască 
alte 22.000. Aceste măsuri vor avea 
un efect benefic asupra creditării și 
a firmelor care activează pe piața 
construcților.

Rep: Ce alte măsuri econom
ice cu implicații socale sunt 
prevăzute în Programul de gu
vernare?

D.G.: Sunt multe măsuri care 
au un impact benefic asupra 
populației. Important este ca ele să 
nu rămână doar pe hârtie. De exem
plu, pentru eficientizare a fost mod
ificat Programul Rabla. S-a stabilit

acordarea în urma casării unui au
toturism vechi a unui tichet în val
oare de 3.800 de lei. Tichetele 
valorice se pot vinde, dar 
cumpărătorul trebuie să fie atent ca 
acesta să fie însoțit de documentele 
care atestă casarea mașinii. Val
oarea unui autoturism nou poate fi 
achitat în tichete. De asemenea, s-a 

extins plafonul de autovehicule care 
vor putea fi scoase din uz la 60.000 
de bucăți. O altă noutate este că pro
gramul poate fi accesat și de per
soanele juridice. Un program 
similar se va aplica și pentru trac
toare.

A consemnat 
Irina Năstase

CMYK



Marți, 2 martie 2010

Economia Europei va avșa o creștere slabă în 2010
Potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană, economia Europei e 
încă fragilă și se îndreaptă spre un an cu o creștere slabă.
Se estimează că PIB-ul regiunii va crește în 2010 cu un neînsemnat 0,7%, în 
concordanță cu previziunile din 2009 ale Bruxelles-ului.

Cele mai multe locuri de muncă 
Transportatorii locali 
din Timișoara amenință sunt în Sănătate și Asistență Socială
cu blocarea intrărilor în oraș

Transportatorii locali din 
Timișoara amenință că vor bloca 
intrările în oraș. Nemulțumirea lor 

> este cauzată de faptul că Primăria a 
interzis accesul în municipiu 
mașinilor ce depășesc 7,5 tone. 
Șoferii sunt avertizați să nu intre cu 
tirurile în Timișoara de către panouri 
montate la marginea localității. "Atât

Guvernul pregătește o Ordonanță care va
delimita frontiera dintre Ucraina și România
Guvernul va discuta mâine o 

Ordonanță de Urgență care va 
delimita clar frontiera între

România și Ucraina, în zona 
județelor Satu Mare, Maramu
reș și Suceava, prin care va fi 
tăiată o suprafață de 240 kilo
metri pădure, a anunțat, dumi
nică, la Guvern, ministrul de 

Interne, Vasile Blaga, 

în perspectiva noastră, cât și a Prefec
turii, ele sunt ilegale. Noi am stabilit 
că dacă nu vor fi demontate de Poliția 
Rutieră, așa cum ni s-a promis la 
această întâlnire, le vom demonta 
noi, avem tot e ne trebuie", a spus 
președinte FORT, Augustin Hagiu. 
Prefectul a cerut transportatărilor să 
nu blocheze intrările în oraș și a 
promis că va cere Poliției Rutiere să 
demonteze panourile de avertizare.

In replică, reprezentanții 
primăriei spun că nici Prefectura și 
nici Poliția Rutieră nu au voie să de
monteze indicatoarele. "Dacă cineva 
o să le taie, o face pe riscul lui. Nici 
domnul prefect și nici cei de la rutieră 
nu pot să demonteze acele panouri. 
Sunt decizii care se iau în comisia de 
circulație și ele trebuie respectate", a 
precizat purtătorul de cuvânt al 
Primăriei Timișoara, Flavius Boncea.

Șoferii care intră în Timișoara 
cu mașini de peste 7,5 tone riscă 
amenzi de până la 2.500 de lei. 

___________ J

"Atenție mare la trei județe, Satu 
Mare, Maramureș și Suceava, pentru 
că, miercuri, o să introducem în Guvern 
o ordonanță de urgență care să facă 
posibilă delimitarea clară a frontierei 
între noi și Ucraina. Va trebui să tăiem, 
practic, o bandă 20 de metri pe lungime 
de 240 kilometri pădure. Va trebui să o 
facem și vom face până la sfârșitul 
acestui an", a spus Blaga prefecților, 
într-o videoconferință organizată, 
duminică, la Palatul Victoria.

și Administrație Publică
Rata locurilor de muncă vacante a 

fost în ultimele trei luni din 2009 de 
0,50%, în scădere cu 0,3 puncte procen
tuale față de trimestrul precedent și cu 
1,03 puncte comparativ cu aceeași 
perioadă din 2008, cea mai mare cerere 
înregistrându-se în sănătate și asistență 
socială și administrație publică. Ca 
efect al crizei economice, rata locurilor 
de muncă vacante din România a con
tinuat tendința de scădere începută în 
ultimul trimestru al anului 2008, se 
arată într-un comunicat al Institutului 
Național de Statistică (INS).

Cea mai mare cerere de forță de 
muncă s-a înregistrat în activitățile de 
sănătate, și asistență socială (1,48%), 
administrație publică (1,09%) și în 
activitățile de intermedieri financiare și 
asigurări (0,95%). Cea mai mică val
oare a ratei locurilor de muncă vacante 
s-a regăsit în industria extractivă 
(0,05%), hoteluri și restaurante 
(0,06%), respectiv în activitățile de 
tranzacții imobiliare (0,11%).

Ocupațiile cele mai căutate de an

El a amintit totodată că obiectivul 
strategic este îndeplinirea obiectivelor 
de intrare, la 27 martie 2011, în Spațiul 
Schengen. "Investim sume imense, 700 
milioane euro numai în acest an - 500 
milioane din facilitatea Schengen și 
200 milioane - un efort al bugetului de 
stat vis-a-vis de securitatea frontierei, 
vestitul contract cu EADS. Cele mai 
mari probleme pe care le avem de re
zolvat sunt cu infrastructura de pe vi
itoarea frontieră externă, respectiv în 
județele Satu Mare, Maramureș, 
Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, 
Vrancea, Galați, Tulcea, Constanța, iar 
pe partea cealaltă Timiș, Caraș, 
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleroman, 
Călărași, Ialomița", a spus Blaga.

El a anunțat că va verifica, 
împreună cu premierul, obiectivele care 
urmează să fie inspectate de către 
Comisia Europeană, precum frontiera 
de est de la halta Ungheni. "Pe 4 
așteptăm raportul pe frontierele aeriene, 
dar aici cred că supt sub control cele 
două aeroporturi, respectiv București 
Otopeni și Timișoara. Rog Ministerul 
Transporturilor pentru certifcare la alte 
aeroporturi pentru care vreți zboruri în 
afara Spațiului Schengen. Clujul, de ex
emplu, care are cele mai bune condiții 
din țară în acest moment, dar nu ați 
cerut certificare până acum pentru el", 
a mai transmis Blaga prefecților.

gajatori au fost cele de specialiști cu 
ocupații intelectuale și științifice - 
grupa majoră 2 (0,69%) și de lucrători 
operativi în servicii, comerț și asimilați 
- grupa majoră 5 (0,59%).

Cea mai redusă disponibilitate a 
locurilor de muncă s-a regăsit în rândul 
membrilor corpului legislativ al Exec
utivului, înalților conducători ai 
administrației publice, conducătorilor și 
funcționarilor superiori din unitățile 
economico-sociale și politice - grupa

z
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Georgia și Rusia și-au redeschis 
frontiera terestră

Georgia și Rusia și-au redeschis 
ieri frontiera terestră după trei ani, un 
semn că relațiile lor se ameliorează 
după războiul din august 2008. Punc
tul de frontieră, numit Verhni Lars în 
Rusia și Gorge de Darial în Georgia, 
a fost redeschis la ora locală 07.00 
(05.00 ora României).

Situat la circa 170 de kilometri 
distanță de Tbilisi, acesta se află într- 
o trecătoare din Munții Caucaz, între 
crestele golașe acoperite de zăpadă. 
După o scurtă ceremonie oficială, 
grănicerii s-au instalat în posturile lor, 
dar nu era nimeni care să vrea să 
treacă frontiera ruso-georgiană la ora 
respectivă.

Un acord de redeschidere a fron
tierei terestre a fost încheiat între cele 
două țări la 24 decembrie, cu me
dierea Elveției.

Moscova a închis punctul de 
frontieră Verhni Lars în 2006, o de- 

majoră 1 (0,32%) și cea de meșteșugari 
și lucrători calificați în meserii de tip 
artizanal, de reglare și întreținere a 
mașinilor și instalațiilor - grupa majj '• 
7 (0,36%).

în profil teritorial, regiunea cu cea 
mai mare rată a locurilor de muncă va
cante a fost Nord-Est (0,97%), urmată 
de regiunea Vest (0,60%). în regiu 
Sud-Est (0,21%), respectiv Nord-Wst 
(0,32%) s-au înregistrat cele mai 
scăzute valori ale acestui indicator.

cizie considerată "politică", de 
autoritățile georgiene, într-un context 
tensionat, în timp ce Tbilisi încerca să 
se apropie de Occident și în special de 
NATO. Acesta este singurul punct de 
trecere a frontierei între cele două țări 
care nu se află în regiunile separatiste 
georgiene Osetia de Sud și Abhazia, 
aflate în centrul conflictului din au
gust 2008, dintrdRusia și Georgia, în 
urma căruia Moscova le-a recunoscut 
independența.

Redeschiderea frontierei terestre 
dintre Rusia și Georgia este "un mic 
pas" către ameliorarea relațiilor ruso- 
georgiene, a declarat pentru AFP co
mandantul adjunct al poliți?> 
regionale, Ghiorghi Gheghecikori. 
"Dar ceea ce este cu adevărat necesar 
să facă Rusia este să se pună capăt 
ocupației teritoriului georgian", a 
adăugat el.
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Șț amână ediția de anul acesta B’ESTFEST
„...un eveniment de această talie necesită costuri enorme, care într-o piață afectată 
de restrângerea bugetelor de marketing și advertising nu pot fi susținute exclusiv 
din vânzarea de bilete”, a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic. Show-ul trupei 
Faithless, nu va fi anulat, urmând să se desfășoare la data stabilită, pe 16 iulie.

S-au dat premiile Cesar
Așa cum era de așteptat, pre- 

miile Cesar, echivalentul fran- 
^eez al Oscarului, au fost 

dominate cu autoritate de fil
mul lui Jacques Audiard, „Un 
Prophete”: nouă dintre cele 13 
nominalizări au devenit lauri. 
De altfel, producția care pre

zintă destinul unui tânăr anal
fabet, ajuns în închisoare, este 
o finalizată și de Academia 

Americană de Film, fiind prin
tre favoritele la statueta acor
dată la categoria film străin.

.el mai bun film, cel mai bun re
gizor - Jacques Audiard, cel mai bun 
actor în rol principal - Tahar Rahim, 
recompensat și ca marea speranță 
masculină a cinematografiei franceze, 
cel mai bun actor în rol secundar - Niels 
Arestrup, cel mai bun scenariu original 

- Jacques Audiard, Thomas Bide- 
gain, Abdel Raouf Dafri și Nicolas Pe- 

Iuliana Luciu va concura în noul sezon 
„Dansez pentru tine”

Iuliana Luciu participă în cel de-al nouălea 
sezon "Dansez pentru tine", care va începe pe 19 
martie, la Pro TV, informează postul de televiz
iune.Vedetele Acasă TV din serialul "Aniela" 
Diana Dumitrescu și Iuliana Luciu, fotomodelul 
Andreea Spătaru și cântăreața Anamaria Ferentz 
vor face pereche cu patru tineri inimoși pentru a 
rezolva împreună în pași de dans probleme 
arzătoare din viața celor dragi acestora.-

Doru Todoruț, jumătatea trupei Deepcentral, 
va intra și el în ringul de la "Dansez pentru tine" 
din 19 martie, la Pro TV pentru a lupta în pași de 
dans pentru împlinirea unui vis.

Iuliana Luciu, actrița din serialul de epocă 
"Aniela" de la Acasa TV și-a împlinit visul de a 
participa în noul sezon al competiției visurilor de 
la Pro TV, "Dansez pentru tine”. De când a dansat 
în sezonul trecut al emisiunii pentru a ajuta un caz 
social din afara concursului, Iuliana Luciu a real
izat cât de mult i-ar plăcea să participe în concurs, 
mai ales că simte că are dansul în sânge. "De mică 
îmi plăcea foarte *mult să dansez, încă de la 
grădiniță. Pe la 4 anișori, eram înscrisă la cursuri 
de balet, care au durat vreo 2 ani, țin minte că pro

fesoara chiar mă lauda tot timpul și îmi spunea că 
sunt cea mai bună dintre elevele ei”, povestește 
mândră Iuliana, care profită acum de orice ocazie 
pentru a dansa.

Cu toate că-i plac toate stilurile de dans, are 
câteva favorite: "îmi place valsul, poate și pentru 
că joc în serialul de epoca «Aniela» de la Acasă, 
unde au avut loc baluri unde trebuia să dansăm 
vals, dar îmi place și dansul țigănesc, pentru că în 
«Inimă de țigan» și «Regina» se făceau în șatră 
foarte multe «paranghelii» de unde Lămâia era 
nelipsită", spune actrița. Pe cât de fericită și de 
hotărâtă în a răspunde pe loc "Da" a fost când a 
primit propunerea de a participa la emisiune, pe 
atât de emoționată este acum, când se apropie star
tul competiției visurilor. Cu toate acestea, Iuliana 
are multe atuuri de partea ei în concurs: "Sunt 
foarte ambițioasă și îmi place să cred că învăț re
pede și pentru asta voi munci cât va fi nevoie. 
Vreau ca tot ceea ce fac să iasă așa cum trebuie, 
mă voi dedica întru totul pentru a forma o pereche 
unită cu partenerul și pentru ca dansurile să fie de 
excepție", spune sora Nicoletei Luciu.

ufaillit, cele mai bune decoruri, cea mai 
bună imagine, cel mai bun montaj - 
acestea sunt categoriile la care s-a 
impus „Un Prophete”. în aceste 
condiții, Radu Mihăileanu și al său „Le 
Concert” s-au mulțumit cu premiul 
pentru cel mai bun sunet și cea mai 
bună muzică, semnată de Armand 
Amar.

Favoritul a mai, lăsat însă și alte 
categorii în care să se impună alte nume 
mari ale cinematografiei franceze. în
trecerea actrițelor în rol principal s-a 
tranșat în favoarea lui Isabelle Adjani, 
pentru prestația din „La joumee de la 
jupe”, în timp ce Emmanuelle Devos a 
obținut trofeul pentru rol secundar fem
inin - cel din „A Torigine”, iar „Le 
dernier pour la route” i-a adus lui 
Melanie Thierry recompensa pentru 
speranța feminină. Premiul pentru 
debut și l-a adjudecat Riad Sattouf cu 
al său „Les beaux gosses”, cel pentru 
scenariu-adaptare - Stephane Brize și 
Florence Vignon („Mademoiselle 
Chambon”), iar la costume s-a impus 
„Coco avant Chanel”.

Pe lista premianților s-a mai aflat

Xonia la premiile International 
Songwriting Competition
“Take The Lead”piesa compusă de 
Xonia și Mihai Ogășanu a intrat în 

finala ISC la categoria “Pop/Top40”. 
Videoclipul creat special pentru in
ternet, regizat, filmat și montat de 

Mihai Ogășanu a intrat în finală la 
categoria “Music Video”.

ISC este un concurs internațional anual 
care oferă compozitorilor necunoscuți sau 
consacrați posibilitatea de a-și prezenta 
creațiile în fața profesioniștilor industriei muz
icale la nivel internațional.

“Take The Lead”, alături de celelalte piese 
finaliste va fi supusă jurizării unor personalități 
ca: Robbie Williams, Timbaland, DJ Tiesto, 
Kings of Leon, Jeff Beck etc. dintr-un total de 
38 de artiști internaționali care vor nota piesele

înscrise în concurs alături de 18 profesioniști 
din showbiz (președinți de case de discuri, di
rectori de programe de la MTV și VH1 și de la 
câteva posturi de radio). ISC va acorda și anul 
acesta premii în valoare totală de 150.000 
dolari. Premiul cel mare valorează 45.000 
dolari, din care 25.000 dolari cash. în afară de 
bani, servicii și produse, piesele câștigătoare 
pe fiecare categorie vor beneficia și de cam
panii de promovare la nivel internațional.

La aflarea veștii Xonia a declarat: ’’Este o 
realizare incredibilă să fii selectat ca finalist 
dintre 15.000 de participanți într-o astfel de 
competiție. Pentru mine e ca și cum aș fi 
câștigat, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi 
ca piesa și clipul tău să fie în mâinile atâtor 
artiști internaționali și executivi de vârf din 
showbizul mondial. Mă simt onorată și mândră 
și mă bucur să știu că orice este posibil, indifer
ent din ce parte a lumii vii.”

și regizoarea de origine română Ruxan- 
dra Medrea, realizatoare, alături de 
Serge Bromberg, a celui mai bun film 
documentar, „L’enfer de Henri-Georges 
Clouzot”. Scurt-metrajul „C’est gratuit 
pour les filles” le-a adus trofeul la 
această categorie lui Claire Burger și 
Marie Anachoukeli. Celebrul Clint 
Eastwood s-a numărat și el printre 
laureați, pentru „Gran Torino”, desem

nat cel mai bun film străin. El semnează 
nu doar regia producției, dar și 
interpretează rolul principal.'

Așadar, s-au decernat și premiile 
Cesar. Și mai este puțin până pe 7 mar
tie, când va avea loc marea sărbătoare 
a cinematografiei, seara Oscarurilor. Iar 
atunci vom afla dacă filmul lui Jacques 
Audiard a fost profet doar în țara lui.

g
® Lady Gaga 

a devenit
celebră 
pentru a-și 
oftica iubitul

Un succes fulminant și 
aparent rapid precum cel al non- 
conformistei Lady Gaga nu are 
cum să nu nască anumite semen de 
întrebare. De exemplu, de unde 
atâta ambiție?

Iar răspunsul pe mulți îi va 
mira: din răzbunare amoroasă. „Un 
fost iubit mi-a spus că nu o să 
reușesc, că nu să fiu niciodată nici 
măcar nominalizată pentru un 
Grammy, că nicio piesă de-a mea 
nu va ajunge vreodată hit și că 
speră din tot sufletul să o dau în 
bară. I-am spus: «într-o bună zi, 
când nu o să mai fim împreună, nu 
o să fii în stare să comanzi o cafea 
undeva fără să mă vezi sau să mă 
auzi cântând. Ți-o jur!»”, 
povestește Gaga.

Și, fără îndoială, artista s-a 
ținut de cuvânt. Cât despre fostul 
prieten, cu siguranță suspină de 
fiecare dată când își servește 
cafeaua. Deh, unii bărbați chiar nu 
știu să privească în perspectivă...

Lucian 
Viziru are 
o nouă iubită

După ce a trăit o poveste de 
dragoste ce a ridicat multe semen 
de întrebare cu Tania Budi, iată că 
Lucian Viziru a decis să treacă la 
altă etapă din viața lui și să se re
profileze. După o blondă, cu câțiva 
ani mai mare decât el, vedeta de te- 
lenovele a optat acum pentru o 
roșcată tânără. Prima apariție 
publică alături de domnișoară a 
avut loc sâmbătă, la botezul Măriei 
Equazella, fetița lui Octavian 
Strunilă.

Deși fostul membru al trupei 
Gaz pe foc a stat mai mult separat 
de iubita lui, pentru că a avut un rol 
important la ceremonia de 
creștinare, fiind chiar nașul fetiței, 
din când în când se mai apropia de 
tânără, care s-a întreținut tot timpul 
cu mama cântărețului.

La finalul evenimentui, când 
trebuia să scoată banii pentru a 
plăti botezul, Lucian și-a dat seama 
că lăsase portofelul în geanta fru
moasei lui partenere. Un semn 
probabil că ar fi cazul să calce deja 
pe urmele fratelui său, Augustin, și 
să se așeze la casa lui.
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Jim Carrey reușește un recital demențial în acest film nebun regizat de ex
centricul Ben Stiller. Carrey e tipu' care pune cablul, dar nu o face oricum. 
Steven M. Kovucs (Matthew Broderick) a simțit acest lucru pe propria-i piele. 
(Pro Cinema, 22:00, Ținu ' de la cublu)

Români în Cupa Hopman... Dicționar: Cea, Sir., Enot, llă, Rebo, Iască, Tep.

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 Revista presei
08:00 Trezirea la apel! (emisiune de

07:00 Centrul de frumusețe (italian

divertisment, 2008) Prima parte 
09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 207.)

11:15 Vedeta familiei (rel.) 
12:15 Iubiri dincolo de ecran Episo

dul II
12:25 Cu drag... de Dragobete (rel.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
15:30 Rom european
16:00 Krdnika (magazin cultural) 
17:00 Atunci și Acum 
17:55 Viața și banii
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 18.) 19:40 
Sport

20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
u 21 : 10 Julia (canadian-SU A-ungar-en- 

.. glezcomedie. 2004'1 104' eu, : 
Annette Bening, Jeremy Irons, 

■< Shaun Evans, Michael Gambon
<e 22:55 Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
P 2003 - 1.)
Si 23 45 Eurovision Selecția Națională 

2010

serial, 2001, rel. - 23.) cu Stefa
nia Sandrelli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio 

08:10 Comisarul Montalbano (italian 
serial polițist, 1999, rel.) 

10:00 Telejurnal;
Sport

10:15 Berlin, Berlin (german serial, 
2002 - 56.)

10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di
vertisment, 2009)

12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 - 24.)
17:00 Elisa (italian serial. 2003 - 27.) 
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 Berlin, Berlin (german serial.

2002, rel. - 56.)
18:40 Miracole (italian serial de 

® r r" dramă,-2007 -.20-1.)
19:15 O iarnă cu Lily (SUA film , 

1994) 89’ cu Bruno Alexander, 
Cecil Hoffman, Brian Bonsall, 
Jay Brooks

21:00 D’ale iu’ Mitică (reportaj) 45’ 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Jude (englez dramă, 1996)

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Șurile PRO TV (2009) 07:45 în numele iubirii (2008, rel.)
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:00 Cameleonii (2009, rel.)
11:00 Lassie (SUA-canadian serial,

1997) 30' cu Corey Sevier,
10:00 Om sărac, om bogat (român 

comedie - 16.)
10:15
11:30

Iubiri (columbian serial, 2006)
Pagini de viață (2006)

Susan Almgren, Walter Massey, 
Tim Post

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973. rel.-3687.)

12:45
14:15

Pagini de viață (2006)
Anieia (2009, rel.)

12:00 Sheena (SUA film serial de 
aventură, 2000) cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson,

13:00
14:00

Șurile PRO TV (2009)
Când întâlnești un străin (SUA 

polițist. 1996)

15:30

16:25

Destine furate (SUA serial,
2007)

Vremea de ACASĂ
Margo Moorer, Kevin Quigley 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:30 Sărmana Maria (mexican se-

13:00 Observator 1973 - 3688.) cu Heather Tom, rial, 1996)
14:00 O viață aproape perfectă (SUA 

comedie romantică, 2002) 103'
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

: 17:30
18:30

Poveștiri adevărate 
în numele iubirii (2008)

1 - cu Angelina Jolie, Tony Shal- 
houb, Christian Kane

17:00
17:45

Știrile PRO TV (2009) 
Happy Hour (emisiune de di-

19:30 Cameleonii (mexican film se
rial de acțiune, 2009) cu Anais,

16:00 Observator vertisment, 2007) Mariluz Bermudez, Lili Bril-
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile PRO TV (2009) land, Eduardo Caceres
19:00 Observator 20:30 Călătorie în lumea vikingilor 20:30 Anieia (român serial, 2009)
10:30 Elizabeth, Regina Virgină (en

glez dramă, 1998)
(SUA-german film de acțiune,
2008)

21:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură. 2009)

23:00 Observator 22:15 State de România (român serial 22:30 Poveștiri de noapte
13:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment) 23:30
de comedie, 2009 - 68.)

Știrile PRO TV (2009)
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)

O
07:00 Camera de râs
07:30 Numerele (SUA serial polițist, 

2005 - 20.)
08:20 Sport cu Fiorentina
09:00 Cei 4400 (S.F., 2004, relj
10:00 Galileo
10:30
11:30
13:00
14:00

Swingtown (2008, rel. - 1.) 
Medium (2005 - 2.) 
Camera de râs
Cei 4400 (S.F., 2004 - 1.)

15:15
16:15

Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Trăsniții

17:15 Galileo
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30

20:30

23:15

Cine știe...câștigă! (emisiune 
concurs, 2010) 60'

Croazieră cu... amor (SUA- 
german comedie, 2002) 22:15 
Trăsniții (serial de comedie, 
2007 - 6.) 45’
NCIS: Anchetă militară (SUA 

serial polițist, 2003 - 18.)

g 11:25 Batman: Cavalerul din Gotham (SUA-japonez film de
animație, 2008)
12:40 Regăsirea (SUA dramă, 1999)

14:30 Sticky & Sweet: Madonna în concert la Buenos Aires
16:35 Ember - Orașul din adâncuri (SUA aventură, 2008)
18:10 Noi doi și Dupree (SUA comedie, 2006)
20:00 CLca (SUA comedie, 2008)
21:30 Va curge sânge (SUA dramă, 2007) 158’ cu Daniel Day-Lewis, Kevin 

J. O'Connor, Ciarân Hinds, Paul Dano

15:30
16:00
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006, rel. - 21.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 15.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 22.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 22.)
V.I.P. (gcrman-SUA film serial de acțiune, 1998 - 19.) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 7.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 17.) ane
Tipu' de la cablu (SUA comedie, 1996)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Asistent farmacist 1

Barman 6

Bucatar 2

Camerista hotel 2

Contabil 1

Femeie de serviciu 2

Inginer instalații pentru con-
structii 1

Instalator rețele termice si sa-
nitare 2

Muncitor necalificat la asam-
blare,montare piese 75

Operator deservire războaie
de tesut 6

Operator introducere, vali-
dare, prelucrare date 1

©■’’■’tar (chelner) 1

Secretara 1

Sef complex hotelier 1

Vanzator de produse naturiste
1

Hunedoara

Agent commercial 3

Asistent medical generalist
1

Muncitor necalificat in in
dustria confecțiilor 2

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj 3

Strungar la mașini de alezat
1

Muncitor necalificat in in
dustria confecțiilor 8

Brad Hațeg

Barman 1

Bucatar 1

Muncitor necalificat la 
Asamblarea,montarea piese
lor 1

Absolvent inv.preuniversitar 
fata atestat prof 7

Confectioner articole din 
piele si inlocuitori 13

Confectioner-asamblor arti
cole din textile 28

Ospatar (chelner) 1

Primitor-distribuitor mate
riale si scule 1

Croitor 1

Fierar betonist 5

Inginer confecții piele si in
locuitori 1

Inginer constructor instalații

Lacatus mechanic 1

Magaziner 1

Mașinist la mașini pentru te- 
rasamente (ifronist) 1

Munc.necal.la intret.dru- 
muri,sosele, poduri, baraje

10

Munc.necal.la spargerea si 
taierea materialelor de con
strucții 4

Consilier/expert/inspector/re- 
ferent/economist in manage
ment 1
-----------------*------------------
Controlor calitate 2

Secretara 1

Șofer de autoturisme si ca-
mionete 5

Sudor 3

Vopsitor industrial 1

Zidar pietrar 5

Barman 1

Petroșani

Agent securitate 2

Electrician de intretinere si
reparații 1

Electrician in construcții
1

Inginer chemist 1

Munc.necal.la amb .prod.so-
lide si semisolide 24

Barman preparator 1

Bucatar 1

Confectioner-asamblor arti
cole din textile 5

Mecanic intretinere si repara
ții mașini de cusut industriale 

1

Munc.necal.la intret.dru- 
muri,sosele,poduri,baraje

5

Lupeni

Agent vanzari 1

Consultant fiscal 1

Croitor-confectioner imbra- 
camintc, după comanda

15

Șofer autocamion/masina de 
mare tonaj 1

Șofer de autoturisme si ca
mionete 1

Ospatar (chelner) 2

Șofer autocamion/masina de
mare tonaj 1

Timplar universal 2

Munc.necal.in silvicultura
5

Dulgher (exclusiv restaura
tor) 2

Vulcan

Munc.necal.la amb.prod.so- 
lide si semisolide 9

Muncitor necalificat la asam
blarea,montarea pieselor

25

Lacatus mechanic 1

sportiva) 1

Manipulant mărfuri 1

Munc.necal.la amb.prod.so- 
lide si semisolide 1

Orăștie

Agent vanzari 1

Mânipulant mărfuri 5

Marochiner-confectioner ma-
rochinarie, după comanda

3

Montator subansamble
1

Munc.necal.la amb.prod.so- 
lide si semisolide 13

Muncitor necalificat in in
dustria confecțiilor 5

Operator mase plastice
21

Paznic 3

Referent 1

Șofer de autoturisme si ca
mionete 1

Timplar universal 2

Vopsitor lemn 2

Operator confect, ind. imbra-
caminte - tesaturi, 
,mat. sintetice

tricot.

1

Șofer autocamion/masina de
mare tonaj 1

Tractorist 2

Vanzator 2

Călan

Croitor 26

Manipulant mărfuri 10

Munc.necal.la amb.prod.so-
lide si semisolide 2

Muncitor necalificat in in-
dustria confecțiilor 10

Șofer autobus 1

Șofer autocamion/masina de
mare tonaj 1

Vanzator 2

Zidar rosar-tencuitor 1

Tăietor cu flacara (autogen)
1

Ilia

Munc.necal.la demol.cla- 
din,zidărie,mozaic,faianta,gr 
esie,parchet 4

Operator confect, ind. imbra- 
caminte - tesaturi, tricot., 
mat. sintetice 1

Agent commercial 1

Camerista hotel 2

Incarcator-descarcator
1

Săpător manual 7

Strungar la mașini de alezat
1

Munc.necal.la demol.cla- 
diri,zidărie,mozaic,faianța,gr 
esie,parchet 2

Psiholog in specialitatea psi
hologie educaționala, consi
liere școlara si vocationala

1

Mecanic utilaj I

Munc.necal.la intret.dru- 
muri,sosele,poduri,baraje

13

Petrila

Brutar .2

Cartator postai 1

Fierar betonist 1

Gestionar deposit 1

Paznic 4

Supraveghetor noapte (inva- 
tamint) 1

Vânzător 1

Lucrator la amenajare teren 
sportiv(amenajator baza

Aninoasa

Administrator 1

Casier 1

Director vanzari 1

Mică publicitate

Vând apartament cu două camere,din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari,Tel.0354/ 410 537ș 0748/ 395 736

Vând în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități, 1000 mp fie
care, ideal pentru programul „Prima Casă” sau construcție case de vacanță. 
Preț 5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

Organizația municipală a PD-L Brad urează domnului Dorin Gligor multă 
sănătate și un călduros „La mulți ani!”.

Vând urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere, 
beci, hol, cămară,, curte, gaz, grădină, 1100 mp. 
i 20.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Președinte,
Liviu Mihaiu Gorcea

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl.13, et.l, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
ron. Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575, 
0354.881.180 sau conta.serv@yahoo.com

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contorizat totul sepa
rat), cu multe îmbunătățiri, gresie, faianță, parchet laminat, spoturi,cen
trală gaz, pivniță, garaj foarte mare, zonă foarte liniștită, persoană fizică. 
Preț 39 000 euro, negociabil. Tel. 0743.011.772.

Vând casă pentru 2 familii: la parter 3 camere, 80 mp, garaj foarte mare, 
pivniță. La etajul unu, 4 camere, 110 mp, cu terasă foarte mare. Totul 
contorizat separat, cu centrala pe gaz separată. Curte comună fără gră
dină, zonă foarte liniștită. Preț 80.000 euro, negociabil. Tel 0743.011.772, 
Deva.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PS1-SL) (Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare.fun- 
dații case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Vând apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.ll, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748.411.275, 0732.582.780.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru progra

(text maxim 50 de cuvinte)

mul rabla. Tel. 0745 213 577.

ANUNȚ PUBLIC
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P.F.A. HANEȘ ION cu sediul în localitatea Baia de 
Criș, str. Plopilor, nr. 27, județul Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Fabricare ambalaje din lemn”, 
situat în localitatea Baia de Criș, str. Plopilor, nr. 27, 
județul Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M Hunedoara, 
din Deva, strada Aurel Vlaicu, numărul 25, județul Hune
doara, de luni până joi (orele 8.00 - 16.30) și vineri (orele 
8.00 -14.00).

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

Vând RENAULMEGANE- 1,9 dci, a.f. 2001, full options, break, roșu, taxe 
la zi, preț negociabil. Tel. 0722.733.844, 0254.262.717.

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187. *

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Preț 110 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

Profesor coregraf predau dansuri de societate pentru începători și avansați: 
Tango argentinian și european, Vals vienez, Rock n Roll, Twist, Charleston, 
Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Lambada latino-mexican și altele. Gimnastică aero
bică specific pentru dans de societate.Tel. 0726.718.380, 0721.205.289.

Vând cărucior pentru bebe, foarte bine protejat în el, mâner reglabil față/spate, 
geantă termoizolantă, husă ploaie și landou,în garanție. Preț 800 ron, negocia
bil. Adresa: str. Violetelor, nr 27, Deva.

I
I
• 
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Nume.......................................Prenume.....................................
Strada.............................................Nr...... Bl..............Sc...........
Ap.....Localitatea................................ Județul...........................
C.I. seria...........F. 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 Mail și la chioșcul de la intrarea in 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 mică publicitatepersoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufun

mailto:conta.serv@yahoo.com


„Jiul Petroșani nu are de unde să plătească datoriile care 
au dus la neprogramarea clubui în campionat”, 
spune George Boboc.

Sport
Marți, 2 martie 2010

!
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Cinci miliarde Minerul Mehedinți, favorita simerienilor
în trei săptămâni

Pentru a se salva de la exclud
erea din campionat, Jiul Petroșani 
trebuie să facă rost de cinci miliarde 
de lei vechi în următoarele trei 
săptămâni. Jiul nu a fost programată 
în campionat din cauza unei datorii 
de 46.000 de euro și va pierde partida 
cu FC Bihor Oradea, cu scorul de 3 - 
0, la masa verde. Dacă inițial oficialii 
echipei Jiul declaraseră că se vor 
prezenta la meciul cu FC Bihor 
Oradea cu echipa de juniori A, 
condusă de Sorin Henzel, situația s- 
a schimbat radical după ce Federația 
a refuzat să-i programeze, joi, în 

campionat, din cauza unei datorii de 
60.000 de euro către jucătorii Mircea 
Gheorghe (22.000 de euro), Ciprian 
Răduțoiu (10.000 de euro) și Alin Ilin 
(14.000 de euro). Per total, datoriile 
Jiului la jucătorii cu memoriile se 
ridică la peste 140.000 de euro. „Ne 
pare rău, dar aceasta este situația: riu 
ne-am putut prezenta, la primul meci, 
cel de sâmbătă, cu FC Bihor Oradea. 
Nu avem de unde să plătim această 
sumă la cei trei jucători, iar în trei 
săptămâni trebuie să plătim cinci 
miliarde de lei vechi”, a declarat 
vicepreședintele George Boboc.

Deși a încheiat turul campio
natului pe podiumul clasamen- 
tului.în seria a cincea din Liga 
a IH-a, oficialii lui CFR Mar- 
mosim Simeria văd drept prin
cipală favorită la promovare 
echipa Minerul Mehedinți

Formația antrenată de Flavius Sto- 
ican a reprezentat o „nucă” tare și în 
turul campionatului, dar s-a întărit în 
pauza competițională cu jucători de la 
„defuncta” FC Drobeta. Or, tocmai pe 
aceste considerente antrenorul simerie- 
nilor, Mirel Biriș, susține că Minerul

Mehedinți are cele mai mari șanse de a 
termina campionatul pe prima poziție a 
clasamentului. „Cea mai îndreptățită 
este Minerul Mehedinți. După joc și 
după lot. Am înțeles că au luat jucători 
de la FC Drobeta. Urmează Pandurii II 
Târgu Jiu, ACS Recaș, ACU Arad. CFR 
Marmosim va juca pe teren, suntem 
acolo și e foarte bine”, a spus Mirel 
Biriș. „Eu nu vreau să vorbesc de pro
movare, dar nu se știe. Dacă vom pro
mova, în nici un caz nu mă voi retrage, 
înseamnă că echipa promovează și eu 
vin lângă ei. Eu cred că jucătorii au 
toate condițiile, poate nu suntem sufi
cient de bine pregătiți pentru pro
movare”, a spus și sponsorul Alina 
State.

Ciucă a revenit
la Minerul Lupeni

Silvian Ciucă a revenit la 
Minerul Lupeni. Nimeni nu mai pare 
să înțeleagă ceva din actuala 
telenovelă în care este implicat por
tarul de 21 de ani. Silvian Ciucă a 
depus un memoriu la FRF pentru a 
deveni liber de contract, invocând 
neplata unei sume de aproape 2.500 
de euro. Jucătorul a fost declarat liber 
de contract și ar fi putut semna cu 
orice echipă dorea, dat fiind faptul că 
a intrat în ultimele șase luni de con
tract. Numai că Ia antrenamentele 
Lupeniului Ciucă și-a făcut din nou 
simțită prezența. în lot mai sunt deja 
Dumitru Hotoboc și Adrian Pascal, 
ultimul fiind titular în jocul dej 
sâmbătă, câștigat cu 3 - 1 la.Arieșul 
Turda.

Explicația pentru revenirea lui 
Ciucă este simplă: Minerul Lupeni a 
contestat decizia prin care portarul a 
devenit liber, iar între timp banii i-au 

fost achitați. „I-am dat banii 
jucătorului, așa că nu are cum să fie 
liber. Noi l-am trecut în lotul pentru 
actualul sezon și îl așteptăm să revină 
la echipă”, spunea președintele 
secției , de fotbal de la Minerul Lu
peni, Mihai Basarab.

Victoria Lupeniului la Turda nu 
va rămâne fără „urmări” în buzunarul 
jucătorilor lui Petre Gigiu. Astfel, 
surse bine informate susțin că 
„minerii” vor fi răsplătiți cu suma de 
1.000 de dolari. De altfel, acesta este 
prima pentru care lupenenii au jucat 
și în tur, dar, din păcate, nu le-a prea 
ieșit norocul în drum. La Turda, 
Minerul a făcut cel mai bun joc din 
acest sezon. Poate că jucătorii au fost 
stimulați și de prezența conducerii, 
care a venit la meci în frunte cu pri
marul orașului și totodată 
președintele onorific al clubului, 
Cornel Resmeriță.

sechestru
Blocul lui Becali e pus sub

Gigi Becali datorează circa jumă
tate de miliard de lei vechi admi
nistrației locale din Petroșani sub 
formă de taxe și impozite locale 

neachitate.

Pentru a-și face imagine într
una din campaniile electorale în 
care a candidat, patronul Stelei a 
cumpărat un imobil degradat în 
proporție de aproape 60 la sută. 
Apartamentele urmau să fie 
refăcute pe propria cheltuială și date 
unor familii aflate într-o situație 
socială grea. Imobilul a fost 
achiziționat de Fundația George Be
cali, dar de atunci și până acum nu 
a fost renovat nimic, ba mai mult

Mureșul vrea primele puncte
Cu trei zile amânare începe cam

pionatul și Mureșul Deva. Sub „Cetate” 
vine CS Otopeni, una dintre ele mai 
bune formații ale seriei. Meci mai greu 
în prima rundă a returului cu greu se 
putea găsi pentru elevii iui Gheorghe 
Barbu.

Totuși, hunedorenii nu au alt 
obiectiv decât victoria, un rezultat de 
egalitate sau chiar un eșec aruncând 
Mureșul și mai mult în subsolul ier
arhiei din seria a doua în ceea ce 
privește „adevărul”.

Devenii așteaptă și decizia în ceea 
ce privește retragerile din campionat.

instituit sechestru asigurător pentru 
a încerca să-și răscumpere sumele 
datorate.

chiar, latifundiarul din Pipera nu a 
plătit taxele și impozitele la bugetul 
local, cure au ajuns la aproape 
jumătate de miliard de lei vechi. 
Potrivit presei din Valea Jiului, 
administrația locală din Petroșani a 

Deocamdată doar FC Drobeta și-a 
anunțat abandonul în mod oficial. Jiul, 
FC Baia Mare și chiar UTA sura 
același traseu, ceea ce înseamnă că în 
cazul în care și aeeste formații vor 
abandona, problema retrogradării este 
rezolvată.

Dacă în anii>precedenți se obiș. .. 
ca la club să fie organizată o mică 
prezentare a noilor achiziții, de data 
aceasta este liniște totală. Mureșul i-a 
transferat în această iarnă pe Călin 
Moldovan, Breaz, Furdean, Kelemen, 
Opriceană, Tâmăvean.

Pagină realizată de
Bogdan Barbu


