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Eveniment

Un nou accident 
pe DN 7 a blocat circulația 

pe ambele sensuri

pupat

'■

Finanțatorul clubului 
de handbal
Cetate Deva, 
Marian Munteanu

Pentru că a adus înaintea debutului noului sezon 
competițional numai puțin de zece jucătoare noi. 
Aceasta în condițiile în care, clubul de la poalele 
cetății este unul din cluburile din liga națională de 
handbal care se confruntă, de ceva timp, cu probleme 
de ordin financiar.

de blamat

Consilierul județean PRM, 
Victor Leu 

Pentru că a dat dovadă de aroganță 
când și-a parcat puternica mașină de 

teren exact în fața sediului partidului, 
deși știa că în urma unei recente hotă
râri a Consiliului Local, staționarea în 

zona centrului vechi este strict inter
zisă. Astfel, oamenii legii au acționat în 

consecință, iar membrul PRM a fost amen
dat pentru încălcarea hotărârii administrative.
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Pilaf
cu praz 
și măsline

Ingrediente:

1 ceapa, 2-3 bucăți de praz 
(partea alba), 1/2 cana de orez, 200 
g măsline (negre, verzi sau ames
tecate), ulei pentru călit ceapa, sare 
si piper după gust.

Mod de preparare:

Punem orezul în apă cu jumă
tate de ora înainte, să se înmoaie. 
Spălăm prazul, îl curățăm; Alegem 
numai partea albă și o tăiem bucăți 
lungi de 5-6 cm. Tocăm ceapa mă
runt.

intr-o tigaie, călim ceapa câ
teva minute, cât să devină translu
cidă. Adăugăm bucățile de praz și 
le călim 2-3 minute, după care 
adaugăm orezul și acoperim cu 
apă. în general, proporția orez/apă 
este de 1/4 pentru a permite orezu
lui să își mărească volumul și să 
înflorească frumos. Lăsăm tigaia 
acoperită pe aragaz, la foc mic, 
amestecând des cu o lingură de 
lemn, ca să nu se lipească orezul. 
Când orezul e aproape fiert, adău
găm măslinele.

Avem grijă ca, dacă folosim 
măsline sărate, să nu adăugăm 
multă sare la mâncare. Cel mai 
bine este să gustăm. Când orezul 
este fiert, luăm tigaia de pe aragaz.

Poftă bună!

rtSfântul Zilei

Pomenirea Sfinților 
Mucenici Fotie și Anichit

Sfinții Fotie și Anichit au 
trăit și pătimit în zilele 
împăratului Dioclețian (304). 
Sfântul Fotie era nepot al Sfântu

lui Anichit. Și făcând Dioclețian 
în Nicomidia cuvinte împotriva 
creștinilor, fiind de față tot sfatul, 
și punând la mijloc mulțime de 
unelte de chinuri, se lăuda că va 
chinui pe cei ce vor chema nu
mele lui Hristos, și că va izgoni 
pe creștini din tot locul, și hulea 
foarte împotriva slavei Unuia- 
Născut Fiului lui Dumnezeu. 
Fiind de față și Sfântul mucenic 
al lui Hristos Anichit, nu s-a 
spăimântat de înfricoșările tiran
ului, ci s-a mărturisit cu 
îndrăzneală că este creștin, 
ocărând rătăcirea idolilor, și 
zicând că sunt surzi și nesimțitori, 
cei ce se închină lor și-i cinstesc. 
Pentru aceste cuvinte a fost bătut 
cu vine de bou, până când i s-a 
rupt carnea și i se vedeau oasele. 
După aceea au dat drumul asupra 
lui unui leu, de care sfântul s-a 
spăimântat. Dar leul apropiindu-

se de dânsul, se arăta mai blând 
de cum ar fi fost o oaie și ca și 
cum i-ar fi fost milă de sfântul, 
ștergea ca și cu un burete cu pi
ciorul său cel drept, sudoarea ce 

curgea pe obrazul sfântului de 
frică. Atunci, mucenicul 
mulțumind lui Dumnezeu, la 
sfârșitul rugăciunii sale, s-a făcut 
cutremur și de cutremur a căzut 
idolul lui Iraclie și s-a făcut ca 
praful și a căzut și o parte a cetății 
Nicomidiei, omorând pe mulți din 
elini. Pentru aceasta a fost mult 
chinuit, dar rămânând nevătămat, 
nepotul său Fotie a alergat la 
sfântul, îl îmbrățișa, tată și unchi 
numindu-1. Iar împăratul a 
poruncit ca amândoi să fie 
chinuiți în toate chipurile până ce 
vor muri. Și după multe chinuri, 
cei doi sfinți au fost băgați într-un 
cuptor cu foc și acolo își primiră 
sfârșitul chinurilor și cununile 
biruinței, însă se spune că, atunci 
când au fost scoși afară din cup
tor, erau întregi, nefiind arși de 
foc nici la păr.

HOROSCOP

O persoană apropiată te poate 
ajuta cu unele proiecte. Atmosfera, 
atât acasă cât și la serviciu va fi deose
bit de plăcută. Totuși, există riscul ca datorită 
suspiciunii pe care o nutrești la adresa unei per
soane să atragi câteva reproșuri.

vei simți mult mai vioi și mai optimist.

Intuiția de care dai dovadă te va 
ajuta și astăzi să depășești problemele 
pe care ți le creează șefii. Ar trebui să 
știi că este bine să te bazezi pe pro

Te simți slăbit și datorită acestui 
lucru ai putea crede că ai probleme cu 
sănătatea. Odată cu venirea amiezii te

priile instincte înainte de a lua unele decizii. Un
sprijin important îl vei primi de la partenerul de
viață.

Un frate sau o rudă apropiată are 
probleme cu banii și pentru a le depăși 
are nevoie de sprijinul tău moral și 
material. Cu această ocazie vei avea
posibilitatea de a-1 ruga să îți întoarcă serviciul, 
acordându-ți acceptul într-o chestiune ce ține 
de suflet.

Nu prea îți place când ceilalți te 
refuză. Nu-i nimic, vei avea tu și zile F J 
mai norocoase. N-ar fi rău dacă ți-ai * 
descărca sufletul cuiva. Spune tot ceea 
ce ai pe suflet numai astfel vei scăpa de depre
sia care te frământă.

12 august
de-a lungul timpului
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Bancurile zilei

Pentru a fi popular, dă-le oameni
lor vești bune despre obiceiurile lor 
proaste.

© © ©
Dacă un om de știință crede că 

cercetarea ta este mai importantă decît 
a lui, va abandona ceea ce făcea el și 
se va apuca de ceea ce faci tu.

© © ©

S-au kAscm:
1816: Ion Ghica, om politic, prozator și economist român 

<d. 1897)
:866: Jacinto Benavente, dramaturg spaniol, laureat al Pre

miului Nobel (d. 19541
1887: Erwin Schrodinger, fizician austriac, laureat al Pre

miului Nobel (d. 1961)
1897: Otto Struve, astronom ruso-american (d. 1963)
1899; Scarlal Longhin, medic român (d. 1979)
1939: George Hamilton, actor american
1949: Mark Knopfler, chitarist britanic (Dire Straits)
1971: Pete Sampras, jucător american de tenis

Comemorări:
1891: James Russel Lowell, scriitor american (n. 1819)
1928: Leos Janacek. compozitor, muzicolog și dirijor ceh 

(n. 1854)
1933: Alexandru Philippide. lingvist și filolog român (n. 

1859)
1955: Thomas Mann, scriitor german, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1875)
1963: Simion Sanielevici, matematician rattan (n. 1870)
1965: Constantin Kirițescu, om de știință, zoolog, publicist 

și istoric român (n. 1876)
1973: Karl Ziegler, chimist german, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1898)

Dacă un experiment reușește din 
prima, înseamnă că ceva nu ai făcut 
bine.

© © ©
Tehnologia este dominată de două 

feluri de oameni: cei care înțeleg ceea 
ce nu conduc și cei care conduc ceea ce 
nu înțeleg.

© © ©

Pentru fiecare doctor (care are doc
toratul), există un alt doctor (care are 
doctoratul), egal și de sens opus. Astfel 
se explică de ce este atît de ușor să gă
sești experți care să se contrazică total 
unii pe alții.

© © ©
Un istoric competent poate de

monstra că orice eveniment care s-a 
produs era inevitabil. © © ©

Relațiile tale cu părinții ar putea 
atinge din nou un punct critic, și asta 
din cauză că nimeni și nimic nu îți 
intră în voie. în ultimul timp ai cam
preluat problemele de la serviciu și le-ai adus
acasă.

Ai cam exagerat în ceea ce privește 
munca și te-ai epuizat. Poate că dacă 
nu ai mai lăsa treburile să se adune pe 
ultima sută de metri, ai fi și tu mai re
laxat.

îndrăzneala și sângele rece nu se 
numără printre calitățile tale, deci, 
gândește-te bine înainte de a provoca 
pe cineva. Ai vrea să pui lucrurile la

r

punct între tine și un superior sau o femeie, pro
babil de la serviciu.

Ești cam obosit și nu prea ai chef 
de nimic. Ai avut parte de o noapte 
albă sau te-ai dus la culcare foarte târ
ziu. Către amiază, vizita neașteptată a unui 
prieten îți va spulbera planurile de odihnă pe 
care le aveai.

Aștepți să primești un răspuns din 
partea unui bărbat. Poate fi vorba de o 
schimbare pe care intenționezi să o
faci sau de obținerea unui împrumut necesar.

Strălucești și atragi ca un magnet. 
Se pare deci că îți merge bine, astfel 
că n-ar fi rău dacă te-ai preocupa de
chestiunile care știi tu că sunt mai delicate.

Pretențiile tale cu privire la o mă
rire de salariu pe care consideri că o 
meriți nu pot fii încă satisfăcute. Ai 
vrea să faci mai mult decât atât, însă,
fără ajutorul unei persoane cu funcție se pare 
că nu prea reușești.
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a declarat că a fost recoltatjp-âu pe o suprafața de 2,01 milioane de hectare, cu un randa
ment de 2, "X tone/>e hectar, astfel încât producția va atinge în final 5,7. milioane tone

Adăpostul din Brad un „Auschwitz” 
al animalelor fără stăpân

Cazacu îi chinuie și pe câinii comunitari

r \

editorial
Liberalii hunedoreni supuși
la curtea lui Moloț

de Ștefan Ciocan

Sute de cetățeni ai municipiu
lui Brad sunt oripilați de 

modul în care, personalul din 
cadrul Serviciului specializat 
pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân din subordinea 

consiliului local Brad, tratează 
patrupedele fără adăpost. Mai 
mulți locuitori au solicitat pri
măriei să apeleze la o cunos
cută fundație internațională 
care se ocupă cu problemele 

animalelor fără stăpân. Inter
venția acesteia ar fi rezolvat 

problema câinilor comunitari 
din Brad în mod civilizat și 

mult mai ieftin pentru comuni
tate. Primarul Florin Cazacu 

ț. i nu vrea să audă de o cola
borare pe tema câinilor fără 

stăpân, lăsând brădenii nepro
tejați în fața haitelor, pe de o 
parte și tratând câinii pe care 
hingherii îi adună de pe stradă 
cu o cruzime greu de imaginat.

Fiind sensibilizați de modul barbar 
în care sunt adunați și exterminați câinii 
vagabonzi din Brad, 631 de brădeni au 
înaintat, în data de 30 iunie a.c., pri
marului Florin Cazacu o petiție prin 
care solicită contactarea fundației Vier 
Pfoten, care răspunde în mod gratuit 
oricăror solicitări legate de prinderea 
câinilor sau pisicilor, sterilizarea, de- 
p zitarea, vaccinarea și monitorizarea 
periodică a animalelor. De asemenea 
brădenii au solicitat și construirea unui 
adăpost conform normelor legale și ac
ceptarea de personal voluntar, precum 
și stoparea violenței împotriva acestor 
animale. Mai mult, la petiția înaintată 
primarului, brădenii au atașat adresa și 
modul de contactare a fundației Fier 
Pfoten. Primarul Florin Cazacu a 
rămas, însă, indiferent la solicitările 
locuitorilor municipiului pe care îl 
păstorește, refuzând să dea un răspuns 
la petiția care i-a fost înaintată sau să 
contacteze fundația menționată în 
petiție. Ca urmare a tăcerii din partea 
lui Cazacu, Adriana Cristescu, 
reprezentanta brădenilor care au depus 
petiția în luna iunie, a fost în audiențe 
a acesta. După îndelungi ore de 

așteptare, Florin Cazacu i-a răspuns fe

meii foarte ostil, ignorând din nou 
petiția.

Carnagiu la adăpost

Locuitorii din apropierea 
adăpostului susțin că hingherii merg pe
riodic la „vânătoare” de câini 
vagabonzi. Odată ajunși la adăpost, 
câinii sunt injectați cu o substanță care 
le provoacă moartea în chinuri 
groaznice. O parte din cadavrele 
câinilor sunt preluate de autoutilitara 
firmei de ecarisaj. Dacă întâmplător 
reprezentanții firmei de ecarisaj vin să 
preia cadavrele, 'iar în adăpost încă 
există câini care nu au fost injectați, 
angajații sacrifică patrupedele 
aplicându-le pe loc lovituri de ciomag. 
„Este o cruzime de nedescris ce se 
întâmplă aici. Când vine mașina de la 
Profan se apucă să omoare bietele ani
male. Este de nedescris ce sunete de 
suferință pot scoate câinii. Cam de două 
ori pe săptămână, la adăpost, aduc câini 
și îi injectează. Când nu vine mașina de 
la Protan, duc cadavrele și le îngroapă 
pe decantorul de la Ribița. Mai de mult 
săpau cu escavatorul gropi aici în 
apropierea adăpostului. Acest lucru tre
buie să înceteze. De aceea am făcut 
petiții la primar, i-am dat și soluții să ia 
legătura cu o fundație care se ocupă de 
asta, dar ne ignoră. Nu toată lumea e iu
bitoare de câini, tocmai de aceea vrem 
să soluționăm problema”, a precizat 
Adriana C.

Adăpostul 
nu funcționează 
conform legii

Adăpostul în care sunt ținuți câinii 
vagabonzi se află în subordinea Consil

iului local al municipiului Brad, având 
cinci angajați, un medic veterinar, un 
tehnician veterinar și trei muncitori 
necalificați.

în zilele de luni și miercuri ale 
fiecărei săptămâni, între orele 8 și 12, 
la adăpost, teoretic, pot fi efectuate 
vizite de către iubitorii de animale, însă 
nici unul din angajați nu e de găsit. Viz
itatorii sunt nevoiți să sune la primărie 
pentru ca cineva să se deplaseze la 
adăpost.

Astfel se explică cum ieri, în tim
pul programului de vizită, pe poarta 
adăpostului era pus lacătul. Mai mult, 
adăpostul nu respectă normele de 
funcționare prevăzute de lege. Potrivit 
Ordonanței de Urgență nr 155/2001 
privind aprobarea programului de ges
tionare a câinilor fără stăpân, adăpostul 
trebuie să fie amenajat astfel încânt 
fiecare câine să stea separat.

De asemenea trebuie să fie dotat 
cu instalații de drenaj și instalații 
corespunzătoare pentru depozitarea 
incărcăturii de deșeuri zilnice. Trebuie 
să existe un control în ceea ce privește 
încălzirea, ventilația și umiditatea 
corespunzătoare, în vederea asigurării 
confortului animalelor. De altfel, zilnic 
animalele trebuiesc supuse unui control 
medical, hrana trebuie să fie proaspătă, 
iar boxele trebuie spălate și dezinfectate 
zilnic.

De asemenea, angajații trebuie să 
dispună de un autovehicul special pen
tru transportul animalelor. Lucruri de
spre care nu poate fi vorba la adăpostul 
de câini de la Brad. Potrivit legii orice 
supunere la chinuri sau la rele trata
mente asupra animalelor se pedepsește 
contravențional cu amendă cuprinsă 
între două și cinci mii de lei.

Irina Năstase

Chiar dacă momentan se cred pe 
cai mari, liderii liberali din județul 
Hunedoara riscă să aibă surprize 
neplăcute la alegerile locale din 2012. 
îndepărtarea din conducerea județului 
al primarului municipiului Deva, Mir- 
cia Muntean și a echipei sale îl va 
costa mult pe actualul președinte 
Mircea Moloț. Așa cum se prezintă lu
crurile în momentul de față este evi
dent că Mircia Muntean nu va fi 
nominalizat, candidat la nici o funcție. 
Candidatura pentru Primăria Deva îi 
este promisă lui Florin Oancea, iar 
președenția Consiliului Județean o va 
ataca Mircea Moloț. în aceste condiții 
ce se va întâmpla cu imensul capital 
de imagine, de simpatie și de în
credere de care se bucură Mircia 
Muntean? Ca să-și justifice atitudinea 
față de primarul Devei, liberalii au dat 
publicității un sondaj de opinie, real
izat la nivelul municipiului reședință 
de județ, în care Muntean conduce 
detașat în ceea ce privește opțiunea 
pentru Primărie dar este întrecut de 
Mircea Moloț când vine vorba de 
intenția de vot a devenilor pentru 
președintele Consiliului Județean. 
Aceast sondaj care nu ar putea păcăli 
nici măcar un copil de grădiniță este 
evident făcut în avantajul lui Moloț. 
Președintele liberalilor hunedoreni, 
speriat de o eventuală candidatură a 
lui Mircia Muntean pentru funcția cea 
mai înaltă a județului vrea să acred
iteze ideea că are susținerea devenilor. 
Totodată Moloț vrea să arate că locul 
lui Mircia Muntean este la Deva și în 
nici un caz în fruntea județului. Real
itatea este însă alta. Moloț, un per
sonaj arogant și absolut lipsit de 
charismă, nu ar fi reușit să câștige 
alegerile pentru președinția consiliului 
județean fără sprijinul substanțial al 
lui Mircia Muntean. Dacă Muntean 

ANUNȚ PUBLIC
SC NUMERO UNO TEXPORT SRL cu sediul în localitatea Petroșani, 

str.16 Februarie, nr.7, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Brutărie”, situat în localitatea 
Petroșani, str.Păcii - Complex Parângul, jud.Hunedoara.

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

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

intră în competiția pentru forul de 
conducere județean, Moloț nu are nici 
o șansă să ajungă la un nou mandat. 
Oricât ar fi de arogant și de prost 
sfătuit Moloț știe acest lucru, așa că 
prioritar pentru el este să-i scoată lui 
Mircia din cap Consiliul Județean. Ul
terior, prin votul Biroului Politic pe 
care-1 controlează și a organizațiai 
municipale Deva îl va propulsa pe 
Oancea candidat al PNL pentru Deva. 
Dar asta numai după ce Mircia 
Muntean nu va mai putea emite 
pretenții la nici o funcție.

La rândul său, Mircia Muntean 
nu va rămâne în afara jocurilor 
politice. Notorietatea, charisma și 
credibilitatea sa îl recomandă ca fiind 
cel mai bun candidat liberal la 
președinția Consiliului Județean. însă 
Mircia Muntean este mai mult decât o 
persoană. El are în spate o echipă care 
la rândul ei va intra în jocurile elec
torale. Actualul vice primar al Devei, 
Cosmin Costa se pregătește să can
dideze pentru primărie. Câțiva con
silieri apropiați de Mircia vor și ei pe 
liste și dacă este posibil pe locuri eli
gibile. Greu de crezut că Moloț și 
Oancea vor accepta oamenii lui Mir
cia pe listele PNL, chiar dacă aceștia 
intră în lupta electorală cu mult mai 
multă notorietate și credibilitate decât 
actuala echipă de conducere a liber
alilor. în aceste condiții Mircia 
Muntean și oamenii săi au nevoie de 
un vehicul electoral, cu care să intre 
în competiție. în interiorul partidului 
lupta lui Mircia Muntean pare 
pierdută. Moloț a pus mâna pe 
organizația județeană și pe cea din 
Deva. în lupta arbitrată de electorat, 
Mircia Muntean este de departe mai 
bun decât Moloț. Dar ce partid îl va 
propulsa pe actualui primar al Devei 
spre președinția Consiliului Județean?
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Prețurile tie consuni an înregistrat o creștere lunară tie 2,58% în iulie, iar rata anuală a inflației 
a urcat tie la 4,38% în iunie la 7,14%, ca urmare a majorăm TI 1 la 24Sa, cele mai semnificative 
scumpiri fiind înregistrate la țigări, fructe și legume și transportul prin (7 R, reiese din datele 
INS. Inflația reprezintă unul dintre criteriile fixate în acordul de finanțare externă semnat de 
România, în valoare de 20 miliarde de euro, și coordonat de fondul Monetar Internațional.
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încă o campanie 
de dezinsecție șz deratizare 

la Deva

Primăria Deva a anunțat de
mararea unei noi campanii de 
dezinsecție și deratizare în mu
nicipiul de la poalele cetății. Astfel, 
în perioada 12-20 august, angajații 
unei firme de profil vor folosi di
verse substanțe pentru anihilarea 
insectelor și a rozătoarelor. în 
cadrul acestei acțiuni se vor 
împrăștia, chiar și din avion, 
substanțe contra insectelor, folosite 
în special pentru combaterea 
țânțarilor, a muștelor, moliilor sau 
a viespilor. Campania de deratizare 
și dezinsecție are loc pentru a doua 
oară în această vară, prima încer
care de acest gen, desfășurată la în
ceputul acestei veri, neavând 
rezultatul scontat. (C.S.)

Un nou accident pe DN 7, 
a blocat 

circulația pe ambele 
sensuri

Două autoturisme și un au
totren au fost implicate într-un ac
cident de circulație cc a avut loc la 
intrarea în Mintia, pe DN 1. O 
persoană a suferit mai multe trau
matisme, fiind nevoie de 
intervenția medicilor de la 
SMDRD, iar o țeavă de gaz a fost 
fisurată de una dintre mașini. Din 
primele cercetări ale Poliției Ru
tiere, vinovat de producerea acci
dentului este șoferul unui 
autoturism care venea spre Deva, 
dinspre Arad. Mașina acestuia a in
trat pe constrasens și a fost acroșată 
de autoutilitara care circula regula
mentar, aceasta fiind apoi lovită de 
o mașină care venea din spatele 
său. O echipă a companiei de 
distribuție a gazului metan a inter
venit pentru remedierea avariei la 
țeava de gaz fisurată, iar la locul 
intervenției s-a deplasat și un 
echipaj de pompieri pentru a pre
veni izbucnirea unui eventual in
cendiu. în urma accidentului, 
traficul pe drumul național care 
face legătura între Deva și Arad a 
fost blocat pe ambele sensuri timp 
de câteva ore, astfel că polițiștii 
aflați la fața locului au fost nevoiți 
să redirecționeze traficul pe o rută 
ocolitoare, prin localitatea Șoimuș. 
(C.S.)

Lucrători ai Biroului de 
Stare Civilă de pe lângă 

Primăria Deva, 
transferați la alte servicii 

ale instituției

Consilierii locali din Deva au 
hotărât în cadrul ultimei ședințe de 
consiliu, ca șapte din cei 17 
lucrători ai Biroului de Stare Civilă 
de pe lângă Primăria Deva să fie 
transferați la alte servicii din cadrul 
instituției. Hotărârea aprobată Je 
aceștia este obligatorie pentru ca 
biroul să se încadreze în numărul
maxim de zece salariați impus de 
Guvern. Măsura implementată de 
către consilieri reprezintă o modal
itate de a evita disponibilizarea per-

\ sonalului. (C.S.)

Geoagiu Băi bate la porțile Europei
Stațiunea Geoagiu Băi a câști
gat un prestigios concurs inter
național organizat de Comisia 

Europeană sub genericul 
„Destinații Europene de Exce

lență” (EDEN). Anul acesta 
tema concursului a fost “Tu

rismul Acvatic”. Reprezentan
ții stațiunii hunedorene vor 

primi premiul în cadrul unei 
gale festive, programată la 

Bruxelles în 27 septembrie, cu 
ocazia Zilei Europene 

a Turismului.

Geoagiu-Băi este singura stațiune 
balneo-climaterică din județul Hune
doara, după ce administrația comunei 
Vața de Jos nu au mai înscris localitatea 
din zarand pe lista stațiunilor din Româ
nia. Stațiunea Geoagiu-Băi este, 
administrată de primăria orașului 
Geoagiu. Edilul orașului, Simion Mariș 
a declarat că datorită câștigării titlului 
EDEN, Comisia Europeană va realiza un 
clip cu durata de trei minute, care are 
drept scop promovarea zonei. Filmările 

împrumuturi pentru reabilitarea 
infrastructurii din Valea Jiului

Președintele filialei județene PRM, Costel Avram a anunțat ieri într-o conferință 
de presă desfășurată la sediul partidului din Deva, că se va întâlni în următoarea 
perioadă, la București, cu reprezentanți ai Ministerului Mediului în vederea unor 
discuții pentru obținerea unui împrumut de 40 de milioane de euro din fonduri eu
ropene, bani necesari pentru reabilitarea infrastructurii Văii Jiului. El va fi însoțit la 
această întrevedere de către membrii ai Apa Serv Valea Jiului, declarând că acest îm
prumut este necesar în realizarea reabilitării rețelei de apă și canalizare din zona de 
sud a județului. Odată accesați banii din fondurile europene, vor începe licitațiile pentru 
firma care va realiza aceste lucrări, astfel încât proiectul să fie pus in aplicare începând 
cu primele luni ale anului viitor.

în altă ordine de idei, președintele PRM Hunedoara s-a declarat mulțumit de ser
viciile Poliției Rutiere din județ, a căror razii din ultima perioadă au diminuat simțitor 
numărul piraților șoselelor, acesta susținând că acțiunile oamenilor legii nu pot fi decât 
de bun augur.

De asemenea, reprezentanții partidului au ținut să precizeze că în luna octombrie 
va avea loc un Congres național PRM, iar la finalul lunii august vor avea loc alegerile 
locale din cadrul partidului. (C.S.)

Societate Comercială din Deva 
angajează

Compania Națională "MINVEST" S.A. DEVA, Piața Unirii nr.9, 
închiriază 4 birouri situate în sediul companiei la etajele 2 și 3, cu 
suprafețe de 20 mp fiecare. Solicitările se depun în scris la secretariatul 
companiei'sau la fax nr. 0254-213641.

Prețul de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441
5

* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții și în 

amenajări de teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori 

necalificați în construcții.

Informații la telefon: 0254/ 234.448 sau 
0723/154.204, de luni-vineri, între orele 8-16.

vor începe la finalul săptămâni, iar spotul 
va fi difuzat în premieră la Bruxelles, în 
cadrul galei din septembrie. „Sperăm ca 
noua titulatură să aducă în zonă un aflux 
de turiști. în ceea ce privește investițiile, 
acestea sunt deja în derulare. Am obținut 
10 milioane de euro, fonduri europene 
destinate refacerii întregii infrastructuri, 
de la apă, canal și străzi, la trotuare”, a de
clarat, primarul Simion Mariș. Avantajele 
câștigării titlului EDEN sunt în special 
legate de promovarea stațiunii. Astfel, 
Geoagiu-Băi va avea propriul stand la 
Bruxelles și vor fi promovate online pe 
site-ul oficial EDEN. De asemenea 
stațiunea hunedoreană va fi prezentată în 
reviste precum Tribune de Bruxelles, The 
Parliament Review Magazine și Europa 
Diary. Prima ediție a competiția EDEN s- 
a desfășurat în 2007 și a avut ca temă tur
ismul rural. Anul trecut unul dintre 
câștigătorii titlului EDEN a fost Parcul 
Natural Apuseni. în cadrul competiției 
EDEN „European Destinations of Excel
lence”, din anul acesta stațiunea Geoagiu 
a fost premiată alături de alte 23 de 
destinații turistice de pe continent, con
siderate cele mai atractive din punct de 
vedere al turismului acvatic.

(LN.)
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Un transport agabaritic 
a blocat ieri dimineață 
centrul Devei

Agitație mare, ieri dimineață, pe 
una din cele mai importante artere ru
tiere ale orașului Deva. Circulația pe 
Bulevardul Decebal a fost blocată 
câteva zeci de minute din cauza unui 
transport agabaritic. Două autotrenuri 
care transportau acoperișuri metalice 
au tranzitat municipiul în drumul lor 
de la Huneuoara la Reșița, astfel că 
participanții la trafic fie au așteptat 
răbdători traversarea celor doi 
mastodonți, fie și-au continuat dru
mul pe alte rute ocolitoare. Convoiul, 
care transporta două acoperișuri met
alice de câte opt tone și care ocupa în 
lățime trei benzi dc circulație, era 
programat să ajungă ieri seară la 
combinatul din Reșița, unde, cele 
două acoperișuri cu structură 
metalică, urmau a fi montate dea
supra a două cuptoare gigant. Un 
echipaj al poliției a însoțit pe tot par
cursul drumului convoiul agabaritic. 

în vreme ce câțiva angajați ai firmei 
transportatoare s-au asigurat că d< 
lungul traseului nu au existat nici uu „ 
fel de probleme. Astfel, angajații 
firmei au ghidat autotrenurile astfel 
încât acestea să nu acroșeze stâlpii 
sau panourile publicitare, sau chiar 
mașinile parcate pe marginea drumu
lui. Pentru ca traficul să nu aibă de 
suferit, transportatorii au ales o rută 
ocolitoare, dar mai accesibilă. „A fost 
un lucru interesant să pot să văd un 
asemenea transport, și spre sur
prinderea mea toată operațiunea a de
curs foarte bine. De apreciat munca 
celor care se asigură ca autotrenurile 
să nu acroșeze alte mașini, sau stâlpi 
de înaltă tensiune. E nevoie de foarte 
multă precizie”, a spus unul din 
taximetriștii aflați în zonă.

CIauaiu Sav



Apa arării a înregistrat, în această săptămână, timp de mai multe zile la rând, tem
peraturi de 29 - 30 de grade Celsius, la toate stațiile de pe litoral, fenomen destul de 
rar întâlnit, conform meteorologilor constănțeni. Aceștia susțin că acest fenomen de 
încălzire a apei mării se va păstra cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni, la fel 
ca și cel al temperaturilor aerului, care vor oscila între 32 și 35 de grade Celsius.
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Cimitirul „lacustru” din Hunedoara
Morțiidin cimitirul„Gheorghe 
Apostol” din municipiul Hune
doara își dorm somnul de veci 
sub apă. Majoritatea locurilor 

de veci sunt inundate de 
aproape un an din cauza unei 
conducte fisurate. Atât admi
nistratorii cimitirului cât și 

persoane care au rude înmor
mântate acolo au depus nume

roase reclamații la 
proprietarul conductei, Apa 

Prod, fără nici un rezultat. Ca
vourile și crucile sunt înconti- 
nuare înconjurate de apa care 
izvorăște din pământ șiroind 

printre morminte.

Administratorul cimitirului 
declară că i-a reclamat operatorului

Țânțarii în case, edilii hunedoreni în concedii
Campaniile de dezinsecție pe 
care municipalitatea din Hu

nedoara le-a plătit cu bani pu
blici s-au dovedit ineficiente. 
Hunedorenii se plâng că nu 

mai știu unde să se ascundă de 
țânțari și că nu mai suportă 

blândele produse de înțepătu
rile acestora.

Cu toate că și-au montat plase la 
ferestre, locuitorii Hunedoarei nu se 
yăd scăpați de țânțarii care anul acesta 

mai mulți ca oricând și reușesc să 
pătrundă în locuințe. Oamenii spini că 
nici substanțele chimice nu le mai vin 
de hac țânțarilor care i-au invadat în 
această vară. „în fiecare an au existat 
țânțari, dar parcă așa răi ca anul ăsta, nu 
au fost niciodată. Nu ne mai putem 
apăra de ei. Eu am plase la geamuri, 
pun pastile pe bec, dar tot am țânțari în 
casă. Sunt toată mușcată și mi se fac 
niște blânde mari și urâte. Ar trebui să 
dea primăria cu o substanță mai 
puternică, să îi omoare pe toți.”, spune 
Viorica Aionei, o hunedoreancă de 64 
de ani. Cei care suportă cel mai greu 
înțepăturile de țânțari sunt copiii. O 
insectă poate înțepa de mai multe ori în 
același loc, creând mâncărimi și discon
fort. „Fiul meu are doi ani. Seara, când

Amenzi usturătoare pentru contribuabilii 
care au făcut rabat de la respectarea legii

în primele șapte luni ale anului, 
comisarii din cadrul și subordinea 
Direcției Generale a Finanțelor Pub
lice (DGFP) Hunedoara au efectuat 
aproape o mie de controale la per
soanele juridice. Contribuabilii care au 
făcut rabat de la respectarea 
reglementărilor legale privind sta
bilirea, evidențierea, declararea și 
plata impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor datorate bugetului gen
eral consolidat, au fost aspru amendați 
de comisarii din cadrul DGFP.

în urma controalelor efectuate, 

local de apă și canalizare neajunsul, 
dar echipa de intervenție care a fost 
la fața locului în primăvara acestui 
an nu a reușit să repare conducta. 
Groparii nu pot săpa morminte în 
unele zone ale cimitirului, iar 
familiile defuncților au inima 
îndoită, gândindu-se că rudele își 
dorm somnul de veci sub apă.

Printre bălăriile din cimitirul 
„Gheorghe Apostol”, monumentele 
funerare răsar sobre.

Urmașii decedaților reușesc cu 
greu să își croiască drum până la 
ele, fiindcă pământul mustește de 
apă. Din loc în loc, câte o baltă 
imensă s-a transormat în „locuință” 
pentru broaște. Orăcăitul lor tulbură 
liniștea din cimitir.

Doina Stan își are soțul în
gropat în cimitirul „lacustru”. Fe
meia este nemulțumită, deoarece

este mai răcoare, aș vrea să îl scot afară, 
la aer, dar nu pot de țânțari. E prea mic 
să înțeleagă că nu trebuie să se scarpine 
acolo unde îl înțeapă un țânțar și își face 
și mai mult rău.”, se plânge Cristina 
Pascu, o tânără mămică din Hunedoara.

Medicii avertizează că înțepăturile 
de țânțar nu trebuie să fie tratate cu su
perficialitate. De obicei ele sunt doar 
extrem de deranjante, provocând in
stantaneu mâncărime, dar pot deter
mina și alergii grave, care să ne trimită 

comisarii din cadrul DGFP au aplicat 
mai multe amenzi, a căror cuantum au 
adus la bugetul de stat venituri supli
mentare de 66.830 mii lei. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut 
(45.491 mii lei), valoarea amenzilor a 
înregistrat o creștere cu 46,91 la sută. 
De asemenea, au fost efectuate și 420 
de controale în rândul persoanelor fiz
ice, rezultatul acestor acțiuni con- 
cretizându-se în stabilirea unor 
venituri suplimentare în valoare de 
1.216 mii lei, reprezentând diferențe 
de impozite și taxe, accesorii și 

apa care băltește la căpătâiul soțului 
ei deteriorează cripta care a costat o 
avere. „Când a murit, i-am făcut 
criptă frumoasă, să se vadă că a fost 
un om ca lumea. Tot timpul a fost o 
problemă cu umezeala la mormânt, 
dar după ploile din vara asta, nu s-a 
mai retras apa. Conducta curge în 
continuu și nimeni nu o repară. 
Dacă o să cadă cripta din cauza 
apei, cine îmi dă bani să fac alta?”, 
declară Doina Stan supărată. Nu 
doar aparținătorii morților sunt 
nemulțumiți de inundația din cimi
tir. Apa îi încurcă și pe gropari în 
munca lor. Unul dintre groparii cim
itirului „Gheorghe Apostol” 
povestește că de curând, a fost 
nevoit să întrerupă săparea unei 
gropi, pentru că a nu reușit să 
îndepărteze apa.

Doriana Matei

direct la spital.
In acestă perioadă, persoana 

responsabilă cu dezinsecțiile în mu
nicipiul Hunedoara, directorul tehnic al 
primăriei, este în concediu și hune
dorenii nu au cui să reclame neajusurile 
provocate de insecte și să ceară o nouă 
dezinsecție.

Doriana Matei

amenzi.
In cadrul inspecțiilor fiscale efec

tuate comisarii au urmărit și realitatea 
și legalitatea operațiunilor pentru care 
agenții economici au solicitat rambur
sarea taxei pe valoarea adăugată.

De altfel, în această perioadă au 
fost soluționate un număr de 264 de 
solicitări de rambursare sau restituirea 
a TVA. Din suma solicitată pentru 
rambursarea TVA, în valoare de 
16.882 mii lei, s-a admis spre resti- 
tuire/rambursar 14.318 mii lei.

Irina Năstase

Consilierul județean PRM, 
Victor Leu, amendat cbiar 
în timpul conferinței de presă 
susținute la sediul partidului
Consilierul județean PRM, 
Victor Leu, a fost amendat, 

ieri, chiar în timpul conferin
ței de presă susținute la se
diul partidului din Deva, 

deoarece și-a parcat mașina 
în fața filialei județene.

Conform noilor hotărâri admin
istrative, staționarea în zona centrului 
veehi este interzisă, doar riveranii 
având voie să-și parcheze mașinile în 
zona dintre Prefectură și Primărie. 
Chiar dacă, membrului PRM nu i-a 
fost ridicată mașina, acesta a fost 
nevoit să plătească o amendă de 100 
de lei le fața locului scăpând astfel de 
o eventuala blocare a roților sau chiar 

de ridicarea mașinii.
„Trebuie să ne conformăm celor 

hotărâte de Primărie, așa că nu ne 
putem opune plății contravenției 
Sper insă că cei care dau amenzi să 
anlice legea și pentru ceilalți șoferi 
care au staționat aici. Credeam că noi 
suntem catalogați drept riverani în 
această zonă, dar am înțeles că dacă 
nu avem o curte interioară nu intrăm 
în această categorie. Am achitat 
amenda și ne vedem mai departe de 
treabă”, a afirmat Victor Leu. Intere
sant este «8 evenimentul a avut Im 
exact în momentul în care 
președintele filialei județene Costel 
Avram lăuda acțiunea poliției rutiere 
prin care aceasta a diminuat numărul 
piraților șoselelor din județ. (CS.)
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Eminem o vrea pe Rihanna 
de iubită

Au lucrat la o piesă, la care au făcut 
și videoclip, „Love the Way You Lie”, dar 
se pare că Eminem are și alte planuri cu 
Rihanna, chiar cel de a ieși împreună.

Bunica rapperului, Betty Kresin, 
crede chiar că tinerii ar face o pereche 
drăguță.

„Categoric pot să văd ce ar putea 
zări orice fată la el, inclusiv Rihanna. 
Este atât de încântător, a avut mereu acei 
ochi albaștri adorabili și frumoși și acel

zâmbet șarmant și minunat. Rihanna ar fi 
o parteneră potrivită pentru Marshall. Dar 
el trebuie să se bucure de viață și nu să se 
implice într-o relație în acest moment”, a 
declarat bunica starului.

Dar, deși Rihanna și Eminem, pe 
numele real Marshall Mathers, au păstrat 
legătura, pentru cântăreață, care se 
întâlnește cu jucătorul de baseball Matt 
Kemp, este o relație pur platonică.

Iubita lui Cabrai e 100% naturală

Inna este cea mai de succes
interpretă româncă
Inna nu este deloc afectată de 
criză. Interpreta a făcut senza
ție în toată Europa și în SUA 

cu piesele "Hot" și "Ama
zing", care se află pe primele 
locuri în topurile muzicale.

Inna a câștigat aproape un mi
lion de euro din muzică.

Conform revistei Bravo, suma 
a fost acumulată în doar doi ani, 
Inna debutând, practic, în muzică în 
2008. Pentru evenimentele de am
ploare din străinătate, românca are 
un tarif special, care poate ajunge și 
la 40.000 de euro pentru o oră de 
concert.

Akcent, Morandi și Edward 
Maya se apropie de Inna, ca tarife 
practicate pentru concertele din 
străinătate, cu un prag maximal de 
10.000 de euro pentru un concert.

A cucerit lumea telenovelelor de 
curând, are un iubit celebru în persoana 
lui Cabrai și se bucură de noul ei statut de 
vedetă. Dar Andreea Pătrașcu mai are 
multe secrete în ceea ce o privește.

Este de părere că orice femeie tre
buie să își tonifice și să își hidrateze 
pielea și crede că a descoperit elixirul 
frumuseții la orice vârstă. Și acesta este:
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„Sportul și voința de a ne menține tineri”, 
după cum a recunoscut actrița pentru Pro 
Tv Magazin.

Frumoasa vedetă recunoaște că nu 
apelează la smac în mod excesiv. „în tim
pul zilei aleg un machiaj foarte natural. 
Poate folosesc doar rimei și strugurel. 
Chiar azi spuneam că nu mi-am cumpărat 
niciodată o pudră sau un creion pentru 
conturul buzelor. De fapt, trusa mea de 
machiaj este destul de mică. Dacă vine 
vorba de machiajul de seară sau de eveni
ment, atunci optez pentru un machiaj cu 
accentul pus pe conturarea ochilor și pre
fer buzele naturale”, a completat An- j 
dreea.

în plus , nu se dă în vânt nici după 
chirurgia plastică. „Nu mi-am Scut nicio - 
operație estetică și nici nu plănuiesc să 
fac asta. Operațiile estetice au totuși 
importanța lor. Astfel se pot rezolva prob
leme fizice reale, apărute din nefericire la 
naștere, în urma unor boli sau a unor ac
cidente”, a mărturisit actrița.

Vedetele și numele lor adevărate
Majoritatea vedetelor americane 

sunt recunoscute prin numele lor de 
scenă. E greu de spus dacă vedetele 
americane cu nume complicate s-ar fi bu
curat de succese similare dacă n-ar fi luat 
decizia de a prelua nume de scenă, mai 
atractive și mai ușor de reținut. Cu toate 
astea, decizia de a renunța la numele 
primit de la părinți pare să fi fost extrem 
de inspirată în cazul multor muzicieni și 
actori din Statele Unite, după cum se 
poate vedea într-o listă alcătuită de site- 
ul izismile.com. Astfel:

Lady GaGa - Ștefani Joanne An
gelina Germanotta

Pink - Alecia Beth Moore
Alicia Keys - Alicia Augello Cook 
Michael Keaton -Michael Douglas 
Miley Cyrus- Destiny Hope Cyrus 
Jamie Foxx - Eric Bishop 
Bono-Paul Hewson
George Michael- Georgios Kyria- 

cos Panayiotou
Fergie - Stacey Ann Ferguson
Freddie Mercury -Farrokh Bulsara 
Anna Nicole Smith - Vickie Lynn

Hogan
Demi Moore- Demetria Guynes
Charlie Sheen - Carlos Irwin Es

tevez
Jay-Z - Shawn Carter
Madonna - Madonna Louise Cic

cone
' 50 Cent - Curtis James Jackson III
W. Axl Rose - William Bruce 

Rose, Jr.
Snoop Dogg - Cordozer Calvin 

Broadus

Larry King - Lawrence Ziegler
Criss Angel - Christopher 

Nicholas Sarantakos
MC Hammer - Stanley Kirk Bur

rell
Chuck Norris - Carlos Ray Norris 
Ice-T - Tracy Marrow
Jon Bon Jovi - John Francis Bon- 

giovi, Jr.
Ludacris - Christopher Brian 

Bridges
Mr. T - Lawrence Tero
Perez Hilton - Mario Armado La- 

vandeira, Jr.
Busta Rhymes - Trevor Tahiem 

Smith, Jr.
DMX - Earl Simmons
Whoopi Goldberg - Caryn Elaine 

Johnson
Woody Allen - Allen Konigsberg
Vin Diesel - Mark Sinclair Vincent
Yvette Stevens - Chaka Adunne

Aduffe Yemoja Hodarhi Karifi
Kirk Douglas - Issur Danielovitch 
Sting - Gordon Sumner

izismile.com
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Glaucomul - Afectarea oculară progresivă
poate fi prevenită!

Văzul este simțul care ne 
aduce peste 90 la sută din in

formațiile provenite din mediul 
exterior și, de aceea, este con
siderat cel mai prețios. Ochii 
pot fi, însă afectați de foarte 
multe boli, care pot limita sau 
distruge complet vederea, prin
tre care și glaucomul. Această 
boală se caracterizează prin 

distrugerea completa și progre
sivă a nervului optic. Câmpul 

vizual se restrânge treptat până 
când se ajunge, în final 

la orbire.

Nervul optic este format din 
a ximativ 1,2 milioane de fibre ner
voase, care ajung la nivelul creierul 
pentru a ne da vederea. Afecțiunea 
nervului optic, care cauzează pierderea 
progresivă a vederii, este numită glau- 
com, boală descoperită, de obicei, în 
perioada de adult. Scăderea acuității 
vizuale survine atunci când aproxima
tiv 50 la sută din fibrele nervoase simt 
distruse. După vârsta de 40 de ani, tre

buie făcute examinări periodice (cu di
latare pupilară), deoarece mulți oameni 
nu sunt informați depre această boală. 
Ea poate fi prevenită.

Factori de risc

Glaucomul cuprinde totalitatea 
afecțiunilor oftalmologice în care se 
produce lezarea nervului localizat în 
polul posterior al ochilor (nervul optic), 
rezultând în final pierderea vederii. în 
multe din cazuri, aceste leziuni ale 
nervului optic se bănuiește că apar 
datorită creșterii presiunii intraoculare 
(TIO-tensiunea intraoculară) care 
rezultă datorită acumulării lichidului 
(umoarea apoasă) intraocular. Uneori 
leziunile apar chiar dacă nu crește pre
siunea intraoculară. Mulți oameni cred 
ca hipertensiunea intraoculara este 
sinonimă cu glaucomul, însă este doar 
un factor de risc. Doar un porcet de 10 
la sută din persoanele care au hiperten
siune arterială suferă și de glaucom. 
Corneea și cristalinul nu sunt vascular- 
izate, pentru a fi transparente, ele fiind 
"hrănite" de umoarea apoasă (lichidul 
intraocular). Tensiunea lichidului in
traocular reprezintă balanța între 
producția și drenarea acestuia. El este 

secretat de către corpul ciliar, 
"hrănește" cristalinul, comea și irisul și 
este drenat în sistemul venos. Glauco
mul este caracterizat prin blocarea 
drenajului acestui lichid.

Tipuri de glaucom

în funcție de factorii care duc la 
lezarea nervului optic, glaucomul poate 
fi:

Glaucomul cu unghi deschis 
apare din cauză că umoarea apoasă nu 
este drenată în mod corespunzător în 
partea frontală a globului ocular. Mo
tivul apariției acestui lucru nu este 
cunoscut, însă atnci când se produce, 
lichidul se acumulează intraocular 
provocând creșterea temnsiunii intraoc
ulare. Presiunea crescută intraoculară 
lezează nervul optic producând 
scăderea progresivă a acuității vizuale.

Glaucomul cu unghi închis apare 
atunci când unghiul de drenaj pentru 
umoarea apoasă, deja îngustat, devine 
blocat. Acest lucru apare când: partea 
colorată a globului ocular (irisul) și 
cristalinul blochează circulația umorii 
apoase din camera anterioară. Blocajul 
produce creșterea presiunii intraoculare 
și face ca irisul să comprime sistemul 
de drenare al ochiului (sistemill trabec
ular. O altă cauză o constituie defectele 
care apar la nivelul irisului și care îl fac 
să se deplaseze anterior, blocând 
unghiul de drenaj. Alți factori sunt tu
morile care comprimă și deplasează 
irisul anterior, închizând unghiul de 
drenaj.

Glaucomul congenital și infantil 
este prezent de la naștere (glaucomul 
congenital) sau cel care apare în primii 
ani de viață (glaucomul infantil) sunt de 
cele mai multe ori provocate de defecte 
congenitale. Un defect congenital apare 
datorită unei infecții a mamei în timpul 
sarcinii, precum rubeola.

Glaucomul secundar apare în 
urma altor afecțiuni, spre exemplu în

urma unui traumatism ocular, după o 
intervenție chirurgicală, datorită 
creșterii unei tumori sau ca urmare a 
unei complicații sau a unei afecțiuni 
medicale cum este diabetul. Acest tip 
de glaucom poate să apară și în urma 
distrugerii și împrăștierii materiilor col
orate intraoculare (pigmenți) care se 
găsesc la nivelul irisului. Această formă 
de glaucom secundar se numește glau
com pigmentar.

Simptome

Simptomele diferă în funcție de 
tipul glaucomului. In glaucomul cu 
unghi deschis singurul simptom care 
apare consta în scăderea acuității 
vizuale. Câmpul vizual periferic se 
pierde înaintea celui central, care se 
folosește în vederea cu acuratețe a de
taliilor. Se poate ca scăderea acuității 
vizuale să nu fie observată decât atunci 
când devine severă, întrucât ochiul 
afectat mai puțin compesează și pentru 
celălalt. Scăderea acuității vizuale 
poate să devină evidentă într-un stadiu 
mai avansat al bolii. Glaucomul cu 
unghi închis poate să nu provoace nici 
un simptom aparent sau simptome mi
nore. Se poate întâmpla să apară simp
tome pe o perioadă scurtă de timp 
(glaucom cu unghi închis subacut) care 
de obicei apar seara și dispar până 
dimineața următoare sau poate să apară 
simptomatologie severă (acută) care 
necesită un tratament medical de 
urgență. Simptomele glaucomului cu 
unghi închis apar de obicei la un singur 
ochi odată și de cele mai multe ori sunt: 
vedere încețoșată care apare brusc, 
durere severă, care apare la nivelul 
globului ocular sau în zonele imediat 

apropiate ochiului, halou color în jurul 
surselor de lumină, eritem al ochiului, 
greață și vărsături. Simptomele care 
apar în glaucomul congenital sau cel 
care apare în primii ani de viață (glau
comul infantil) sunt: ochi plini de 
lacrimi sau sensibilitatea copilului la 
lumină. Unul sau ambii ochi 
congestionați, indicând că zona 
transparentă a ochiului (corneea) a 
suferit o leziune, mărirea globilor ocu
lari datorită creșterii presiunii intraoc
ulare, având un aspect exoftalmic (ochi 
protruzivi). Acest lucru nu apare la 
adulți.

Tratamentul 
glaucomului

în momentul de față, nu există 
medicamente ce pot vindeca glauco
mul, adică pacienții care și-au pierdut o 
bună parte din câmpul vizual nu-și mai 
pot recăpăta vederea. Toate medica
mentele folosite până în prezent reușesc 
să stopeze sau să întârzie cu mult 
agravarea bolii, prevenind astfel 
apariția orbirii. Aceste medicamente 
scad presiunea intraoculară, indiferent 
de forma de glaucom - cu presiune 
intraoculară crescută sau nu.

Cele mai multe medicamente pen
tru glaucom se prezintă sub forma unor 
picături de ochi. Dacă picăturile nu pot 
reduce suficient presiunea intraoculară, 
se recurge la alte variante terapeutice 
disponibile. Acestea includ tratamentul 
laser sau chiar tratamentul chirurgical 
care rezolvă drenajul deficitar al ochi
ului. De aceea, diagnosticarea din timp 
a bolii este esențială! După vârsta de 40 
de ani sunt recomandate controalele 
regulate la oftamolog.
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Românii fac economie
Sindicatele feroviare amenință cu oprirea 
activității dacă vor fi noi disponibilizări la CFR

la educație și sănătate, 
dar nu la vicii

Românii nu mai au bani de 
nimic, dar renunță la orice în afară de 
vicii. Vânzările de alcool și țigări au 
crescut față de anul trecut. E un fel de 
a-neca amarul în pahar, explică psi
hologii.

Criza a schimbat prioritățile 
românilor. Banii alocați mâncării 
sunt cam aceiași ca anul trecut. 
Aproximativ 40% din salariu este 
cheltuit pe mâncare. în schimb, 
românii cheltuie cu 10% mai mult pe 
țigări și alcool, spre bucuria 
producătorilor. Pe vremuri de criză 
înecatul amarului la români le aduce 
profituri frumoase.

Cod galben de caniculă 
în toată țara

România va fi, de joi până 
sâmbătă inclusiv, sub cod galben de 
caniculă, cu temperaturi de peste 35 de 
grade, în special în sud și est, și un in
dice de confort termic ITU ce va depăși 
pragul critic de 80, potrivit -unei 
atenționări emise de Administrația 
Națională de Meteorologie.

"Până vineri vom avea tempera
turi de cel mult 35 de grade, însă de 
vineri acestea vor putea ajunge până la 
38 de grade. Și indicele de confort ter
mic va fi ridicat, atingând pragul critic 
de 80. Probabil canicula se va răspândi 
treptat, dacă la început zonele vizate 
vor fi cele din sud-est și sud-vest, ulte
rior canicula se poate extinde în toată 
țara", a declarat meteorologul de servi
ciu, Meda Georgescu.

Fenomene asociate instabilității 
atmosferice (averse cu caracter 
torențial, descărcări electrice,

Despre alcool s-a mai spus că 
este cel mai bun și cel mai vechi an- 
tidepresiv. Specialiștii spun că o sută 
de grame de alcool îți taie trei ore din 
supărare.

Iar dacă nu beau, românii 
filmează. Chiar dacă sunt de două ori 
mai scumpe față de anul trecut, 
țigările se vând în continuare.

Concluziile sunt chiar 
îngrijorătoare. Statisticile arată că 
românii fac economii când vine 
vorba de educație, sănătate, mobilă, 
îmbrăcăminte și încălțăminte, dar nu 
și la alcool sau țigări.

intensificări ale vântului cu aspect de 
vijelie și căderi de grindină) se vor 
manifesta doar pe arii restrânse, mai 
ales în zonele de deal și de munte, mai 
precizează ANM.

Meteorologii avertizează părinții 
să nu își plimbe bebelușii în cărucioare 
în aceste zile, deoarece temperatura de 
la sol este mult mai mare.

De asemenea meteorologii de la 
Centrul Regional Dobrogea au declarat 
că este o premieră, deoarece apa mării 
nu a mai atins niciodată valori 29 - 30 
de grade Celsius.

"Sunt trei zile consecutiv de când 
apa mării are valori de 29 - 30 de grade 
Celsius la toate stațiile de pe litoral. 
Până la sfârșitul săptămânii marea, se 
va menține la aceste temperaturi 
record, urmând ca de luni, 16 august, 
să se constate o ușoară răcire", a de
clarat meteorologul Vasile Torică.

Sindicatele feorivare nu vor ac
cepta niciun program de restructurare 
la CFR și amenință că angajații din sec
tor vor opri activitatea și vor da statul 
în judecată dacă vor fi făcute noi 
disponibilizări.

Președintele Federației Mecani
cilor de Locomotivă, Iulian Măntescu, 
a declarat, ieri, pentru Mediafax, că nu 
a fost informat cu privire la o asemenea 
măsură.

Liderul sindical a susținut că, 
oricum, aplicarea ei ar fi aproape 
imposibilă în 2010, în condițiile în care 
nu există bani pentru salarii compen
satorii pentru eventualii angajați care ar 
putea fi dați afară. în acest fel, s-ar crea 
o discriminare față de salariații care și- 
au pierdut deja locul de muncă, dar au 
primit salarii compensatorii, a adăugat 
Măntescu.

Acesta a arătat că eventuale 
discuții în acest sens ar fi apărut în 
urma unor discuții între ministrul Radu 
Berceanu și directorii companiilor fer- 
ovioare, discuții în urma cărora "șeful 
de la Transporturi" le-ar fi cerut direc
torilor să se încadreze în buget, singura 
SQluție fiind noi disponiblizări.

Ministerul Transporturilor și Infra
structurii (MTI) pregătește un proiect 
care vizează disponibilizarea a încă 
12.800 de angajați până la sfârșitul lunii 
septembrie, au declarat pentru Medi

Musulmanii vor ca ceasul de la Mecca 
să dea ora pe Glob

în apropiere de Marea Moschee de 
la Mecca este în construcție un ceas gi
gant, de șase ori mai mare decât Big 
Ben-ul londonez. Saudiții vor să aibă o 
oră a Meccăi, în concurență cu cea de

1

afax surse din sectorul feroviar.
Astfel, cei mai mulți 

disponibilizați vor fi la CFR Marfă 
(5.000 de angajați), urmată de CFR 
Călători, cu 3.900 de salariați, CFR SA, 
cu 2.900 de persoane, și Electrificare 
CFR, cu 1.000 de concediați.

în perioada martie-aprilie, MTI a 
disponibilizat 10.361 de persoane din 
cauza situației economico-financiară a 
companiilor care nu mai permite con
tinuarea activității fără aplicarea unui 
program de restructurare și reorgani
zare.

la Greenwich.
O primă încercare a ceasului a fost 

făcută ieri, în prima zi a Ramadamului.
Cu o înălțime de 601 metri, ceasul 

va fi a doua clădire din lume ca 
înălțime, după tumul Buij Khalifa din 
Dubai, care are 828 de metri. Pe cele 
patru cadrane, iluminate de două mil
ioane de leduri, va apărea mesajul "în 
numele lui Allah".

21.000 de leduri albe și verzi vor 
decora vârful turnului, vizibil de la 30 
de kilometri și vor da semnalul pentru 
cele cinci rugăciuni zilnice. Cu ocazia 
sărbătorilor musulmane, 16 fascicule de 
lumină de 16 kilometri se vor ridica 
spre cer. Vizitatorii vor avea acces pe o 
platformă care se află chiar sub cele 
patru cadrane și vor putea face turul 
unui muzei al islamului, care se întinde 
pe patru etaje.

Ceasul este un prim pas al musul
manilor de a încerca să înlocuiască ora

Cei mai mulți salariați au fost 
disponibilizați de la CFR Marfă 
(6.700), următoarele două companii în 
funcție de numărul concedierilor fiind 
CFR Călători (1.100) și întreținere si 
Reparații Vagoane "CFR IRV" (8C

Aceștia vor primi pe lângă 
indemnizația de șomaj, o sumă de două 
ori mai mare decât salariul mediu net 
pe economie, la data desfacerii contrac
tului de muncă, la care se adaugă un 
venit lunar de completare pentru o 
perioadă de 12-15 luni.

GMT, în vigoare din 1972, printr-o oră 
medie a Meccăi, comentează L'Ex- 
press. într-o conferință din 2008, «gi 
mulți imami au adus argum . £ 
"științifice" în favoarea stabilirii faptul 
că Mecca este centrul lumii și nu 
meridianul Greenwich, așa cum 
stabiliseră occidentalii în 1884.

Ceasul face parte din proiectul ho
telier Abraj al-Baît, finanțat de stat. 
Cele șapte turnuri, care au între 42 și 48 
de etaje au în mijlocul ceasul, care este 
de două ori mai înalt. Complexul va 
avea trei hoteluri de lux, cu 3000 de 
camere și apartamente, îndreptate în 
mare parte spre Marea Moschee, un 
centru comercial de cinci etaje și o 
imensă sală de conferințe și rugăciuni.

Saudiții vor avea posibilitatea să 
cazeze zece milioane de pelerini în 
fiecare an, comparativ cu trei milioane, 
câți sunt în prezent.



Sportiva Camelia Potec s-a calificat, miercuri, în finala probei de 800 de 
metri liber, după ce a încheiat seria a treia, pe locul secund, și șase la ge
neral, la Campionatele Europene de la Budapesta.
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Jiul a fost primită în Liga a IV-a Helmuth Duckadam
Jiul Petroșani o va lua de la 
capăt. Cu pași mărunți, cel 

puțin așa spun oficialii grupă
rii din Valea Jiului. Luminița 

de la capătul tunelului se poate 
vedea chiar și din Liga a IV a, 
acolo unde cu jucători tineri și 
foarte tineri "minerii" cred că 

pot să răzbată.

Este clar că pe nimeni nu 
interesează soarta Jiului. Niciun factor 
local nu ne întreabă de sănătate. Este 
foarte greu în aceste condiții să mai 
visăm la performanță, dar nu depunem 
armele", spun jiuliștii. "Jiul trece prin 
cel mai greu moment al existenței sale, 
acesta este purul adevăr, dar sigur o 
vom scoate la capăt", recunoaște și 
vicepreședintele George Boboc. în 
acest moment echipa din Vale are un lot 
format din 23 de jucători din care 7 sunt 
juniori din propria pepinieră. "Sunt 
jucători tineri foarte talentați pe care eu 
• î felicitat după fiecare meci de ver-

Cetate Deva și-a întărit lotul cu 10 jucătoare

Echipa de handbal feminin, Cetate 
Deva, a revenit acasă după turneul 
de pregătire disputat la Reșița

Formația deveană a fost în
frântă în ambele meciuri, pe 

~ r care lea susținut în compania 
echipele Universitatea Jolidon 
Cluj 31-29 și Universitatea Re- 

ța 33-28. Cu ocazia acestui 
„Am vrut să vedem unde suntem 

cu pregătirea, nu sunt supărat pe fete că 
au luat bătaie, am avut zece jucătoare

ificare pentru că s-au dăruit total pe 
teren", a mai adăugat George Boboc. 
Jucătorii Jiului vor avea salarii de 400 
de lei pe lună și vor putea ajunge la
I. 500 de lei pe lună. Deocamdată 
formația petroșeneană a fost admisă în 
Liga a patra, iar în prima etapă va da 
piept, pe teren propriu cu Mureșul Deva
II. De altfel campionatul în această ligă 
a fost amânat cu o săptămână prima 
etapă urmând să debuteze pe data de 28 
august și nu pe 21 august cum era sta
bilit la început. Fostul manager al 
echipei Jiul loan Sdrobiș a afirmat că 
este consternat de actuala situație a 
echipei. "Este tragic ceea ce se întâmplă 
în momentul de față în fotbalul din 
Valea Jiului. Mă bucur totuși că mi-am 
lăsat amprenta acolo prin jucătorii care 
au evoluat la Jiul și care au ajuns în 
Liga Campionilor. Și mă refer aici la un 
Vali Badea, la un Frunză, Filip 
Popescu. Să nu mai vorbesc de 
Abuzătoaie, Antohi, Vădrariu, jucători 
ochiți de Liga I. "Șuruburile" mele cum 
am fost luat la vremea respectivă peste 
picior au ajuns bine. Păcat că totul s-a 
năruit în Vale. îmi pare nespus de rău",

turneu au fost testate zece ju
cătoare. Opt handbaliste din 
România și două din Serbia.

a spus Sdrobiș.
Jiul va debuta pe data de 5 sep

tembrie, în Cupa României, faza 
județeană. Este pentru prima dată în is
toria clubului când petroșenenii 
participă la un nivel atât de scăzut. 
Deținătoare a Cupei României, în urmă 
cu peste două decenii și finalistă Jiul 
încearcă să-și regăsească identitatea in
diferent de eșalonul în care 
evoluează. "Este nou pentru noi tot ceea 
ce ni se întâmplă, dar important este să 
avem puterea să o luăm de la capăt", au 
spus "minerii", care vor juca cu Recolta 
București.

Andrei Cean

noi la echipă. Important este să se inte
greze cât mai repede. Echipa s-a mișcat 
repede după doar două săptămâni de 
pregătire. Avem și două jucătoare din 
Serbia una de 28 și cealaltă de 30 de 
ani. Au multă experiență, sunt convins 
că ne vor ajuta mult.Trei handbaliste au 
fost aduse de la Universitatea 
Timișoara din Liga a II a, două de la 
liceul sportiv din Râmnicul Vâlcea, 
una de la Brașov plus două de la L.P.S 
Caracal. AM văzut ce pot tinerele 
jucătoare, veți vedea anul acesta o 
nouă față a echipei Cetate” a declarat 
patronul echipei Marian Muntean.

Cetate Deva va organiza pe data 
de 21 și 22 august un turneu amical la 
Deva, la care vor participa Universi
tatea Jolidon Cluj, Universitatea Reșița 
plus invitat special va fi echipa care va 
evolua în Liga Campionilor Xfetalug 
Skopje.

Andrei Cean y

este noul președinte 
al FC Steaua

Fostul portar Helmuth Duck
adam a fost prezentat oficial, mier
curi, în cadrul unei conferințe de 
presă, în funcția de președinte al 
clubului Steaua de finanțatorul Gigi 
Becali.

"începem un nou drum. Acesta 
începe cu domnul Duckadam, care 
face parte din cele mai mari sim
boluri ale Stelei. El se va muta aici cu 
familia, va fi președintele clubului 
Steaua, nu va fi de fațadă, de 
simbolistică, vine ca să mă ajute și pe 
mine, dar ajută în primul rând 
Steaua", a spus Becali.

" Ieri seară m-a sunat domnul 
Becali și m-a întrebat dacă vreau să 
vin președinte la Steaua. N-am putut 
să-l refuz. Am așteptat această prop
unere, poate nu de președinte, dar 
ceva în cadrul clubului, de peste 15 
ani. Sunt mândru de acest moment,

S Pulhac a fostprezentat 
oficial la Hercules Alicante

Fundașul Cristian Pulhac, împru
mutat de Dinamo grupării Hercules Al
icante pentru un sezon, a fost prezentat 
oficial la clubul spaniol, marți, ocazie 
cu care a declarat că această schimbare 
reprezintă un pas important în cariera 
sa, . "Este un pas important în cariera 
mea. Voi juca într-un campionat foarte 
puternic", a spus Pulhac, adăugând că 
ar vrea să rămână în campionatul 
Spaniei mai multe sezoane. Pulhac a 
sosit în Alicante, luni noaptea, iar marți 
dimineață s-au definitivat ultimele de
talii pentru includerea sa în lotul 
echipei Hercules.El a fost prezentat ofi
cial alături de un alt jucător, 
columbianul Abel Aguilar, iar miercuri 
cei doi vor efectua primele antrena- 

mă bucur și sper ca împreună cu sta
tul tehnic să readucem Steaua în Liga 
Campionilor și spectatorii să vină cu 
plăcere la stadion. Pentru mine a fost 
o propunere neașteptată pentru că eu 
îmi facem alte planuri, voiam să plec 
cu familia pentru un an de zile în 
Statele Unite. Dar din această clipă 
încerc să ajut Steaua, pentru că 
Steaua mi-a dat ce sunt astăzi", a spus 
Duckadam.

Oficialul stelist a menționat că 
va avea o relație bună cu finanțatorul 
Gigi Becali pentru că știe să își re
specte "șefii ierarhici". "Eu am acti
vat timp de șapte ani în cadrul Poliției 
de Frontieră și știu să-mi respect șefii 
ierarhici și aștept același respect din 
partea lor. Cât privește relația mea cu 
suporterii, aceasta a fost mereu bună, 
nu vă de ce ar fi acum altfel", a expli
cat Duckadam.

mente la noua lor echipă.
Cristian Pulhac a ajuns la Her

cules la cererea tehnicianului Esteban 
Vigo, care l-a antrenat la Dinamo. 
"Prezența domnului Vigo a fost un fac
tor important, dar nu decisiv", a expli
cat fotbalistul, care a menționat că și 
fostul jucător al formației spaniole, 
Ionel Dănciuleseu, i-a vorbit frumos 
despre Hercules, oraș și echipă.

Pulhac a spus că vrea să facă un 
sezon bun și ca echipa să se mențină în 
Primera Division pentru ca și el să 
rămână în Spania, având în vedere fap
tul că Hercules Alicante deține 
opțiunea de a-1 cumpăra pentru trei ani, 
la finalul campionatului.

A

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREL

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluri specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

“ 5 sDălări (1 gratis]
JVA - legitimație {exterior Interior. 16 ronl

OFERTA 
ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni - 100 lei

j , Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/ 882.100 

sau 0354/882.101
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The Rock face senzație îutr-un rol cu "greutate": Beck este un recuperator tri
mis în căutarea fiului șefului său într-un orășel izolat în inima junglei amazo- 
niene. însă acțiunea devine mai incendiară decât Beck s-ar fi putut aștepta din 
momentul în care pornește confruntarea cu stăpânul orașului și se aliază cu 
frumoasa lideră a rebelilor (Pro TV; 20:30; Bun venit în junglă)

QQQ

datorează uneori tăcerii mai

muitor.

“Bunul renume al unei femei se

Maurice Chevalier

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Artistă 

nlocuitor 
de cafea

Clama

Dar

Trupe pa
rașutate

Arc

Scaun 
domnesc

Origini

Școlar

Dicționar: Str., Oac, Aia.

Reali
zatori

Pre
țuire

o

Glas de 
păsări

Verigă

Ren!

1 2 3 4 |$ 6 7 8 9 10

■ d
3 11
4 1*1
5 s® Bt
8 11 Ti
7 Te
8 hi
9 1 K
10

Bine 
fixată
Coco
stârc

Raiuca
Neagu

A cu
noaște 

Cenușiu

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte:
ABIL, ACĂȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV,

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
ITAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RABAT, RARĂ, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC,

TAGA, TELECABINE,’ TIC, TRAS, o 

‘ TAL, VITĂ.

Petru ARDELEAN-ARAD

Pierdut 
pe drum

norocos

Soare 
antic 

iadă!

strucțor
A păzi

Fire 
textile 
Tras la 
poartă

Inedit

în gara!

Haină de 
preoți

Distante

as

O

O

Soii din 
cer

Glas 
pe lac

Telejurnal; Sport; Meteo 
Pe drumul mătăsii 
Armăsarul sălbatic 
Noah și Saskia 
Verde-n față (rel.) Episodul 10 
Vezi România! Episodul 10 
Transformarea 
Dovadă de iubire 
Generația contra (rel.) 
Amintiri din istorie 
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.) 
Cronicile frumoasei luptătoare 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
Palatele lumii Episodul 3 
Planeta arborilor 
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
Amintiri din istorie
Vezi România! (rel.) Ep. 10 
Cronicile frumoasei luptătoare 
învinge apele!
Sport 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Ultima șansă a lui Harvey (en- 

glez-SUA dramă romantică, 
2008) 92' cu Dustin Hoffman, 
Emma Thompson

Iubiri dincolo de ecran 
Comanderia, 1375 A.D. (serial, 

2010 - 4.) 52' cu Clement Si- 
bony, Louise Pasteau

i MwnnmmrrwnTTMMMMBM»

TV<?1
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:10
09:15
10:15
11:15
12:05
12:15

IIS-J

21S0 
22:00 
a»

însu
flețiri

Aierta

Viorel Naghi • Vladimirescu

Avantaj

Andreea
Raicu

Acutl

Femela 
Laurului 

Măria 
Cozma

4 2 6 5 1
8 6 5 2 9 3 4

7 3 9 4 6
6 5 4 3 8 1
3 7 9 5
2 8 1 5 7 9 3
7 8 • ** 3 4 1 5 9

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

/TV^2
Cercul vieții (german serial, 

2004- 11.)
învinge apele!
Studio 24 (francez film, 2008, 

rel. -11.)
Darul (australian serial, 1997 - 

3.) cu Gillian Alexy
Telejurnal; Sport
Timpul chitarelor (rel.) 
Povești din sălbăticie
Telejurnal; Sport
Popasuri folclorice (2008) 
Chip și asemănare (rel.) 
împreună în Europa 
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. -11.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom

Studio 24 (film , 2008 - 13.) 
înot Campionatele Europene,

Budapesta 2010
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 5.) 45' cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt

Imaginea Succesului (emisiune 
de divertisment, 2009)

Dincolo de hartă (documentar) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Plumbul din sânge (englez se

rial, 2002 - 7.) 50' Călău și vic
timă cu Robson Green, 
Hermione Norris, Alan Stocks,- 

: Mark Letheren

Observator
Liber la vacanță
Xena: prințesa războinică 

(SUA film serial de aventură, 
1995) 45' cu Lucy Lawless
Moartea joacă la Loto (SUA 

polițist, 1991, rel.)
Observator
Piccadilly Jim (englez comedie 

romantică, 2004) 97' cu Sam 
Rockwell, Frances O'Connor, 
Brenda Blethyn, Tom Wilkinsn 

1600 Observator
17.00 Bun de cinste (reality show) 
17:45 Să te prezint părinților (diver- 

s tisment, 2009)
19:00 Observator

120:30 Burlacul (emisiune de divertis
ment, 2010)

22:30 Observator
: 23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere

06:00 
OS 00 
moo

07:00
09:55
10:00

12:00

11:15

113.-00 
i4K>o

13:00
13:45

1600

1700!
17.-45;

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Pentru fiica mea (SUA dramă, : 

1990, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3798.)
Știrile Pro TV
Prieteni pe viață (SUA comedie 

romantică, 1982) 116' cu Burt 
Reynolds, Goldie Hawn
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3799.)
Știrile Pro TV 
întreabă-i pe copii! (SUA 

dramă, 2001)
Știrile Pro TV
Bun venit în junglă (acțiune, 

2003) 104' cu Dwayne "The 
Rock" Johnson, Rosario Daw
son, Christopher Walken

Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 15.)

07:00 
08:15 
09.45 
11:15 
1230 
14.00 
1530 
16:25 
1630 
1730 
1830 
1930 
2030 
2130

22:30

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna
Săracii tineri bogați 
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008, rel.) cu Martin 
Karpan, Elizabeth Gutierrez, 
Victor Corona

Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

07.00 
07:30 
08:20 
09:15 
09:45
11:45: 
13:15: 
|4:30j 

15:30

|6:0O

23:15
23:30

Camera de râs
Uite cine gătește! (2010, rel.) 
Sport cu Fiorentina
Nimeni nu-i perfect
Identitate incertă
Galileo
Camera de râs
Cine știe...câștigă!
Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. - 15.)
Un detectiv cu greutate: moar

tea unui sportiv
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'
Samurai Girl
Focus Monden
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 44.) 45'
Mondenii Show (divertisment) 
O familie în pericol (SUA 

dramă, 1993) 120' cu Joan Van 
Ark, Chris Noth

T

18:30 
20:00 
20:55

23:10

15:10 Atât de bine! (SUA comedie, 1981)
16:40 Bate toba! (sud-african-SUA dramă, 2003)
114' cu Mary Twala, Junior Singo, Owen Sejake

Războiul mireselor (SUA comedie romantică, 2009)
Circul vesel (român film documentar, 2009)
îngeri și demoni (SUA thriller, 2008) 140' cu Tom Hanks, Ewan 

McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard
High Life (canadian comedie, 2009) 75' cu Timothy Olyphant, Step

hen McIntyre, Rossif Sutherland, Joe Anderson

16:30
17:00
19:00
20:00

21:00

22:00

•sa»

Poză la minut (SUA serial, 1997 - 5.) 30' cu Laura San Giacomo, Ge
orge Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni

Orhideea sălbatică (SUA film erotic, 1990) 103' cu Carre Otis, Mic
key Rourke, Jacqueline Bisset, Bruce Greenwood

Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 2.) 
Vulturul de fier 2 (SUA film de acțiune, 1998)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 9.) 60' cu Kristen Bell
CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial poli

țist, 2004 - 20.) 40' cu Gary. Sinise, Melina Kanakaredes
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani fierar be toni st 1 operator mase plastice 7 rnunc.necal în ind. confecțiilor

12
zaic, zidărie, faianță, gresie,parchet 2

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1 vânzător 3

munc.necal la întreț.drumuri, po
duri, șosele,baraje 1

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze ‘ 1

operator mașini de inscripționat
11

Hațeg Petrila

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2
mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

bucătar 4 recepționer hotel director societate comercială confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie,mozaic, faianță, greși e,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

director comercial 1 administrator 1

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1
șofer de aototurisme și camionete

2

dulgherțexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosartenciritor 2 vânzător 2

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919
Simeria

barman 1 Telefon:0755.999.921

munc.necal. la demol.clădiri, zidărie
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

inginer șef în agri cultura, silvicul
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

lucrator bucătărie (spălător vase
2

inspec.tor(referent) resurse umane
1

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri,baraje 10

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

inginer construcții civile, industriale
./și agricole 1

tehnice an electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

bucătar ștanțator 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmpiărie din aluminiu 
și maseplastice 1

Orăștie

montator aparate aer condiționat
1

munc.necal.la dentil.clădiri, zidă 
rie,mozaic,faianță,gresie 1

Telefon: 0755.999.922

ospătar-chelner 1
munc .necal. la asamb 1 arca, montarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1
cusător piese din piele și înlocuitori 

I

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1 manipulant mărfuri

vânzător

zidar samotor

10

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

mașinist la mașini mobile pt. trans- 
porturi interioare

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) I

munc.necal. la asamblarea, monta-
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan jnunc. necal. la amb.prod,solide și 
semisolide 10

munc. necal. la în treț. drumuri,po
duri,baraje 1

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse aii-
men tare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

dulghcrfcxclusiv restaurator) 2 mon taior suhansamble

conducător imm,patron(girant)-co- 
merț 1

lansator produse î

lucrător gestionar 1

motorist la moto agregate și mașini 
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

Mici piiBIidtate

IMOBRIARE
Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hoi, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
plus diferența sau o vând la preț de SO.OOOeuro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și cu- 
rățenia casei. Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru in
formații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: activmarket@yahoo.com. 
www.activmarket.cabanova.ro

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St=50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
TeLQ722.582.097

(X —J specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. Tel.0722.582.097

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St=3000mp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St= 6m, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.0001ei 
.Tel. 0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000Iei. Tel.0730.346.219

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună. Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, 
bucătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.0001ei neg. Tel.073 5.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal se
parat sau schimb cu casă. Preț 70.0001ei neg. Te1.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.0001ei. Tel 0730.346.219

închiriez garsonieră decomandată, suprafață mare, zonă centrală, super amenajată, mobilată 
și utilată (termopane, frigider, aragaz, t.v., mașină spălat automată). Nu sunt agenție imobiliară. 
Tel. 0722.252.603

Vând apartament 2 camere, decomandat, fără îmbunătățiri, zona micro nl5, et.9 (lift defect). 
Preț 75.000ron. Tel.0771.676.597, după ora 16.00.

Vând apartament 2 camere, ultracentral, b-ul Decebal, zona magazinului Tineretului, fără in
termediari. Tel.0724.227.206, 0761.159.857

Vând apartament 2 camere în Brad, zonă centrală, amenajat, gresie, parchet, geamuri, termo- 
pan, balcon închis, 60mp, 75.000ron neg. Tel.0788.426.109

Vând apartament 3 camere semidecomandat, ușă metalică, termopane, 2 balcoane, vedere în
2 părți, zona Decebal. Preț 190.000 lei neg. Tel. 0746.150.763

Vând casa în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, centrală termică, 
garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 0730.111.962

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 20eur/mp. Tel. 
0740.965.191

Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, amenajat, preț 85.0001ei 
neg. Tel.0730.346.219

mfci

Vând cărucior nou născut, în stare foarte bună + landou, culoare al
bastru, preț 250 lei negociabil. Relații telefon nr. 0723005637.

E DIVERSE

asistent medical

femeie de seviciu 1 fierar betonist

1

14 munc.necal.în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924

electricean de întreținere și repara
ții 1

agent securitate

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate,
Down,ADHD, Autism etc.TeI.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynet07@yahoo.com

Dan te-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară mac mat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, con
tainere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, fe
restre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, unelte 
agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdicuri cu 
muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. CA Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. Tel.0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel da Im ați an. Tel 0743.832.083

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de 
activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză și en- 
gleză-română. E-mail: Iuca@joburidetop.ro, teL 0741.910.207

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel. 
0723.409007, e-mail: nicutrufas@yahoo.com

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Ger
mania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

g AUTO

munc. necal. la demol. clădiri, mo

Vând casa cu gradina m 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, Orăștie, 
Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. Informații supli
mentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare /ie funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei.
Tel.0740.593.108

Vând CD MP3 auto marca Sony cu boxe, față detașabilă, stare perfectă Preț 260ron neg. Tel.0740593108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro neg. Tel. 
0740.593.108

chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,

Vând Dacia 1310, stare bună, acte la zi. Preț 1.400ron. Tel. 0740.593.108

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva -
Brad -
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.
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Fabrica de martore uscate
și adezivi Hunedoara

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termicb 
o casei tale.

Silvadez^
martore uscate. aderMf sape autonivelante

mtww iil^adn ro

Supremația calității
■ ■ -------------------------------------------------------- -- - ----

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma'

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tonă

1
Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

23,00 lei/tonă

23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

Piatra cone^sată (c^bkjră) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX; 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204


