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Valentina Bălaş,
coorganizator
al conferinţei
SOFA, dedicată
pasionaţiilor de
informatică şi
robotică

Camelia
Răsunoiu,
consilier, este
impresionată
de solidaritatea arădenilor
cu sinistraţii
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Temperaturile se
vor situa între 21 şi
33 grade. Vântul va
suﬂa cu 8 km/h
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Zi de instruc\ie
Cu Denzel Washington
S]mb[t[, 22:00, Pro Tv /p. 3

Răzbunându-l pe Angelo
Cu Sylvester Stallone
Duminică, 21:10, Tvr 1 /p. 4

ULALA trage un semnal
de alarmă privind debranşările ilegale; la CET
au fost depuse 55 de
cereri de debranşare.
ARAD. Debranșarea ilegală de
la furnizorul de energie termică a devenit un fenomen
tot mai des întâlnit în municipiu. Semnalul de alarmă a
fost dat ieri de conducerea
Uniunii Locale a Asociaţiilor
de Locatari (ULALA). Reprezentanţii ULALA au subliniat

ieri că multitudinea de condiţii cerute de furnizor pentru
debranșarea de la sistemul
centralizat de încălzire face
aproape imposibilă debranșarea. „În așa fel s-a făcut documentaţia să nu te poţi debranșa”, a subliniat Vasile Arion,
vicepreședintele ULALA.
În această situaţie, mulţi
consumatori, sub presiunea
lipsei banilor, recurg la măsuri extreme, fără a mai ţine
cont de condiţiile pe care nu
le pot îndeplini. „Cheamă un
instalator, care demontea-

ză instalaţiile”, a subliniat
Arion. S-a ajuns în situaţia
aceasta din cauza listei care
se întinde pe câteva pagini,
cuprinzând condiţiile pe care
un solicitant trebuie să le îndeplinească pentru a primi
avizul să se debranșeze, plus,
costurile ridicate ale debranșării.
Reprezentanţii ULALA au
subliniat că „în documentaţia pe care CET o pune la
dispoziţie pentru solicitanţii debranșărilor nu este cuprinsă o legislaţie completă.

Nu este luată în calcul o lege
esenţială, cea a asociaţiei de
proprietari”, fapt care este în
defavoarea consumatorului.
Pe de altă parte, însă, reprezentanţii CET Hidrocarburi
informează că la nivelul Centralei nu s-au sesizat astfel de
situaţii. „Nu s-au primit sesizări privind debranșări ilegale”, am fost informaţi de la
Biroul de relaţii cu publicul.
Cât privește cererile de debranșare, acestea sunt în număr de 55. Zeci de blocuri cer
închiderea robinetului. /P.3

Matrix reîncărcat
Cu Keanu Reeves
Luni, 22:00, Procinema /p. 7
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Aeroportul Timişoara
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Expatriaţi cu tot
cu viza Schengen
Un profesor taiwanez,
renumit în sectorul informaticii, mai exact a sistemul fuzzy, a fost nevoit ca alături de
cei trei elevi cu care venea la
seminarul internaţional de la
Arad să se reîntoarcă la München. Taiwanezilor nu li s-a
acceptat viza Schengen, ce le
dădea posibilitatea de tranzit
și prin România și au fost trimiși înapoi acasă. /P.5

ARAD.

Patimile lui Darkly Noon
23.10, Duminic[ (18 iulie), Tvr 2

Nabucco aduce
100 milioane euro

Astăzi, supliment programe TV
pentru perioada 17-23 iulie 2010.
Se difuzează gratuit.
e pentru o zi
Dave, preşedint
Pro Tv
sâmbătă, 13.05,

Dincolo de ceruri
Antena 1
duminică, 10.45,

Crim[ în trei acte a
marţi, 17:00, Procinem

Clinica
Tv
luni, 14.00, Prima

ARAD. Conducta Nabucco, o in-

vestiţie de un miliard de euro
pentru România, va trece și
prin judeţul nostru. Conducerea CJA a emis certificatul
de urbanism pentru conducta
Nabucco! În Arad, va trece pe
teritoriile localităţilor Șagu,
Vinga, Secusigiu, Semlac,
Șeitin și Nădlac. /P.3

Sute de arădeni
şi-au luat viaţa
ARAD. 366 de arădeni sinucigași
în ultimii patru ani. Statistica
este una neagră, iar procentajul
este de 16 sinucigași la fiecare o sută de mii de locuitori ai
judeţului./P.8

A cedat în lupta
pentru viaţă
ORADEA. Lumea rugby-ului
arădean este în doliu. După
o luptă de aproape 100 zile,
Alexandru Grădinaru (19 ani)
a pierdut meciul cu viaţa. S-a
dus într-o lume unde, poate,
nu va fi împiedicat să-și atingă
ţelurile./P.9

Criză de insulină în farmacii FOTO: JA

Aproape de
negăsit: insulina
Din cauza problemelor
financiare cu care se confruntă, majoritatea farmaciilor arădene se află în imposibilitatea
de a se aproviziona cu medicamente. Insulina este unul dintre produsele pe care farmaciile nu sunt în stare să-l procure
pentru bolnavii de diabet. /P.5

ARAD.
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MEDICAL
Metode de contracepţie
folosite de românce.
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sterilet
prezervative
pilule contraceptive
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14
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O vară extrem de toridă, poate cea mai toridă din ultimii zeci de ani. Astfel au fost catalogate de către specialiştii meteorologi aceste luni caniculare, ce se
resimt din China până în Italia. Ca ultimă soluţie la temperaturile extreme, chinezii, de exemplu, au decis să se răcorească în fântânile arteziene. FOTO:EPA

Bazele sportive vor fi concesionate
Primăria va închide robinetul, utilităţile urmând
a ﬁ plătite de către cei
care folosesc stadioanele.
ARAD. Curtea de Conturi, legea
și criza pe care o traversăm
obligă administraţiile locale
să taie (și) din subvenţiile alocate sportului rege. Dacă, în

prezent, cei care folosesc bazele sportive aflate în administrarea Primăriei sunt scutiţi de la plata utilităţilor, în
viitorul apropiat lucrurile vor
sta cu totul altfel. Constrânse
de lege și criză, Consiliile Locale vor fi obligate să treacă la
concesionarea stadioanelor,
pentru a nu mai fi puse în situaţia de a plăti din bani publici cheltuielile de întreţine-

re și funcţionare a acestora. În
municipiu, cei afectaţi de preconizata decizie vor fi echipele care își desfășoară activitatea pe stadioanele Francisc
Neuman-UTA, Motorul-Aradul Nou și Banatul-Sînicolau
Mic. Respectivele baze sportive vor fi concesionate pe o
perioadă determinată, prioritate urmând a avea grupările
care își desfășoară în prezent

BOMBĂ LA
PODGORIA
Pompierii de la Protecţie Civilă au fost
solicitaţi să intervină
la Podgoria unde un
muncitor a descoperit un proiectil
vechi neexplodat.
Muniţia, aﬂată în
stare activă, a fost
ridicată şi urmează
să ﬁe distrusă întrun poligon specializat. Pompierii spun
că bomba ar ﬁ putut
exploda. /P.8
FOTO: V. OBŞITOŞ

activitatea fotbalistică acolo.
Cei care vor semna acordul
de concesionare nu vor avea
dreptul de a schimba destinaţia sportivă a respectivelor
baze. Conform primarului
Gheorghe Falcă, operaţiunea
de concesionare a bazelor
sportive va demara în această
toamnă, imediat după definitivarea și aprobarea în CLM a
respectivului proiect. JA-D.S.

Capela, în ziua sﬁnţirii

FOTO:T.M.

O oază de înălţare
suﬂetească
ARAD. Un eveniment mai puţin obișnuit a avut loc, ieri, la
Centrul de îngrijire a vârstnicilor „Bunătatea”, din cartierul Poltura: ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului,
a oficiat slujba de sfinţire a
unei capele. /P.6

