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In memoria celui ce a fost pentru mult 
timp colegul nostru și a rămas tot tim

pul prietenul nostru, 
Organizația Județeană Hunedoara 

a Partidului Democrat Liberal, 
transmite un gând de mângâiere 

și sincere condoleanțe familiei, pentru 
pierderea grea pe care a suferit-o. 

Suntem cu gândul și cu sufletul alături 
de toți cei care au avut prilejul să-l cu

noască pe Deputatul loan Timiș. 
Dumnezeu 

să-i odihnească sufletul!

t
de pupat
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4 FConsilierul Local 
în CL Deva, 
Sandu Borbeanu

Pentru că a inițiat o Hotărâre prin care propune 
ca parcările din Deva să fie netaxate, venind astfel în 
ajutorul șoferilor și așa afectați de criză.

de blamat..."

Primarul orașului Hațeg, 
Nicolae Timiș 

Pentru că a refuzat să pună în 
aplicare măsurile anticriză ale Guver
nului și împreună cu mașina de vot a 

consiliului local, pe care o coordo
nează, a refuzat aplicarea restructurării 

in Primăria Hațeg. Prin această măsură, 
angajații riscă să nu-și primească salariile, în 

timp ce pilele și dudele primarului rămân pe post.
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► DX 7 Deva - Sântuhalm
~ ► DX 76 Luncoiu de Jos - Brad
“ ► DX 74 Brad - Crișcior
O ► DX 76 Brad - Baia de Criș
< ►DN 7 Mintia-V'ețel

~ ► DX 7 Veței - Lesnic

► DX 7 Leșnic - Săcămaș
► DX 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Căinel - Bejan
► Banița
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—f-Sfântiil Zilei HOROSCOP

ț greco-catolic
Sf. m. Andrei Stratilat și 
cei împreună cu el.

ț romano-catolic
^Sf. Ioan Eudes, pr. *

Pomenirea Sfanțului Mucenic Andrei Stratilat și a celor 
ce s-au săvârșit împreună cu el, două mii cinci sute nouăzeci 
și trei de ostași (+305)

Este o zi în care are loc un eveni
ment fericit, așteptat deja sau anunțat 
de câteva luni. Prietenii vor fi lângă
tine pentru a sărbători cum se cuvine. Partene
rul de viată este mai afectuos ca de obicei, iar

Ciorbă 
de văcuță

Sfântul Mucenic Andrei 
Stratilat a trăit în vremea 
păgânului împărat Maximian, din 
părțile Răsăritului și era în 
dregătoria ostășească de stratilat,

care înseamnă căpetenie de ostași, 
de unde-și trage și numele. Deci, 
năvălind perșii în Siria, cea din 
hotarele romanilor, Antioh, 
căpetenie peste toată oștirea, l-a 
trimis pe Sfântul Andrei împreună 
cu alte oști, împotriva 
năvălitorilor care pustiau țara. Și 
s-a rugat mult Andrei, chemând el 
însuși pe Hristos în ajutor și în
demna și pe ostașii săi să se roage. 
Și au înfrânt pe dușmani, luându- 
i la goană și ucigându-i. Și cu 
această biruință, mai presus de 
nădejde, Andrei a tras pe mulți din 
ostașii lui la credința lui Hristos.

Și era Antioh om rău la su
flet, crunt la fire și dușman 
neîmpăcat al creștinilor. Deci, a 
fost pârât Sfântul Andrei și ostașii 
lui, către Antioh că se închină lui 
Hristos. Și au fost aduși în fața lui, 
ca niște vinovați. Și, mărturisindu- 
și ei credința, pe ostașii care au 
crezut în Hristos, legându-i în

lanțuri, i-a osândit să fie 
surghiuniți în afară de hotarele 
Siriei, iar, pe Sfântul Andrei, după 
ce l-au întins pe un pat de fier ars 
în foc și a rămas nevătămat, s-au 
gândit să-1 osândească la moarte. 
Socotind însă că nu este bine ca pe 
niște ostași slăviți și viteji, precum 
erau ei, să-i piardă în mijlocul 
poporului, a poruncit să-i lase 
liberi, hotărând să-i piardă, în 
taină, pentru alte pricini.

Deci, Sfântul Andrei și 
ostașii lui, văzându-se liberi, au 
mers îndată la Cilicia și s-au 
botezat toți, în credința lui Hris
tos, ceea ce aflând, dregătorul a 
poruncit să li se taie tuturor, 
capetele, prin sabie. Și s-au 
numărat ca la două mii cinci sute 
de ostași, care s-au botezat și au 
primit, atunci, cununa muceni
cilor, împreună cu Sfântul Andrei, 
crezând în Hristos Dumnezeu.

acest lucru îți aduce multă bucurie.

Te înțelegi bine cu partenerul de 
viață și cu familia, însă ai unele neîn
țelegeri cu un prieten drag, ceea ce îți
tulbură liniștea mai mult decât ți-ai fi dorit. Nu
are rost însă să insiști dacă răspunsul primit nu
este cel sperat.

Te ocupi cu unele cumpărături și 
faci față cu brio tentațiilor venite din 
toate părțile. Ai un simt înnăscut când 
vine vorba să apreciezi un produs la
adevărata lui valoare, iar acest lucru te ajută să
rămâi lucid și să faci cea mai bună alegere.

Te aștepți astăzi la o declarație de 
război din partea unei persoane cu care 
ai avut unele conflicte de ordin moral, 
dar și financiar. Este bine să fii prudent 
și să vorbești cât mai puțin.

Speri într-o reconciliere, însă acest 
lucru deocamdată se lasă cam mult aș
teptat. Ai câteva portițe de comuni
care, însă dintr-un motiv sau altul, nu
te grăbești să le folosești. Cineva s-ar putea să 
te vorbească pe la spate.

Te deprinzi cu munca grea și acest 
lucru te ajută să treci mai ușor peste 
problemele de zi cu zi. Ai spirit de

Ingrediente:
1 os de vacă de 1 kg cu ceva carne, 1 
ceapă mare, 2 morcovi, 1 țclină mică 
cu tulpină, 1 pătrunjel, I păstâmac, 
100 g fasole verde, 100 g varză, 100 g 
fidea sau orez, 1 lingură de pastă de 
roșii, 1/2 legătură pătrunjel, 1 1 borș 
sare, piper, leuștean.

Afod ite preparare:
Sc spală foarte bine osul de așchii

Se pune la fiert osul tăiat în 2-3 bucăți 
in apă cit sare cât sa-1 acopere. Se lasă 
să fiarbă până se formează spuma. Se 
înlătură spuma, se adaugă cam o jwnă 
taie de linguriță de sare și se iasă să 
fiarbă la foc foarte mare 1 oră. Oala se 
acoperă cu un capac. Se verifică din 
când în când dacă are suficientă apă să 
fiarbă. :

Se spală, curăță și taie legumele 
după preferință (cubulc.s. rondele, 
etc). Se dă focul la mediu și se adaugă 
legumele tăiate. După 20 minute se 
verifică dacă* sau fiert legumele și se 
pune fideau. Se mai lasă să fiarbă încă 
10-15 minute. La sfârșit trebuie sa 
aveți cam 2 1 de ciorbă. Nu uitați de li
trul de borș.

Se pune pasta de roșii și se mai 
Iasă sa fiarbă alte § minute. Se pune și 
borșul, leușteanul și pătrunjelul local 
și se mai lasă sa dea intr-un clocot. Se 
gustă și sc potrivește de sare și borș.

Se servește caldă, ornată eu pă
trunjel verde tocat, alături de ardei iuți 
te oțet.

Little

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

19 august 
de-a lungul timpului

1792: Prusia a invadat Franța revoluționară.
■H | 1934: Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care

sunt de acord eu noile sale puteri.
HL 1943: Semnarea acordului He la Quebec, dintre SUA și 

Marea Britanic, privind realizarea bombei nucleare.
1960: URSS lansează Sputnik 5 cu cățeii Belka și Strelka, 

de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante la bord 
, 1989: A fost inventat CD-ul - Revoluția s-a produs intr-o

>■ «Hrui&rie a orașului Hanovra din Germania
1991: Puciul de la Moscova: Puciștii preiau controlul 

■televiziunii și Radioului. Boris Elțîn, dă un decret prin care 
Unite hotărârile Comitetul de stat pentru starea excepțională 
11 .n.SJi.) nu aveau valabilitate pe teritoriul R.S.F.S. Rusă.

2004: Lansarea la bursa a companiei multinaționale

născut:
i Johann Gottlieb Gata, mineralog și chimist suedez.

Bancurile zilei
© © ©

Un bețiv povestește 
altui bețiv:

- Și, cum mă duceam 
liniștit spre casă, deodată 
simt că cineva mă calcă pe 
mînă!

© © ©

Un copil găsește un om 
în șanț, beat mort.

- Da', nene, de ce n-ai 
băut atîta cît să-ți cadă bine?

- Pentru că n-am avut 
bani destui.

© © ©

- Ai promis că te vei 
lăsa de băutură și vei deveni 
un alt om!

- Așa am și făcut. Numai

a descoperit manganul |l. 1818)
1871: Orville Wnght, -constructor dc avioane și pilot 

american (d. 1948)
1881: George Encscu, compozitor, violonist, peuagog, pi

anist și dirijor român (d. 1955)
1901: Ștefan Nădășan, inginer român, membru al Acade

miei Române (d. 1967)
1946: Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite 

ale America
1951: John Deacon, muzician englez (Queen)

Comemorări:
1662: Blaise Pascal, matematician, fizician și filosof 

francez (n. 1623)
1819: James Watt, inventator englez (n. 1736)
1822: Jean Baptiste Dclambre. astronom și matematician 

francez (n. 1749)
1856: Charles Frederic Gerhardt, chimist francez (n. 

1816)
1905: William-Adolphe Bouguereau, pictor francez (n. 

1825)
1929: Serghei Diaghilev, impresar rus de balet (n. 1872)
1936: Federico Garcia Lorca, poet și dramaturg spaniol 

(n. 1898)

convingere și suficientă răbdare pentru a face 
și pe cel mai îndârjit pm să depună sumele și să 
se așeze la masa tratativelor.

Te așteaptă câteva zile foarte 
agreabile în compania unei persoane de 
sex opus. Ar fi bine să lași deoparte 
simțul critic și pe cel de autoconser-

ft

vare, dacă dorești să bei până la fund această
-cupă a plăcerilor care ți se oferă înainte.

Lucrurile rămase nerezolvate par 
să se ridice la suprafață și să-ți dea 
din nou bătăi de cap. Efortul tău de a 
le ignora total eșuează și constați pe
propria piele că uneori în viață trebuie să acorzi 
atenție chiar și acelor detalii mici și supără
toare, dacă vrei să ai liniște.

Ai de terminat o lucrare, însă nu 
te poți concentra deloc și există 
mereu un lucru care reușește să te dis- 
tragă. Cu cât trece timpul, cu atât te 
simți mai iritat.

că și omului aceluia îi place 
să bea.

© © ©
Trei inși, beți turtă, 

merg în patru labe, unul 
după altul, pe calea ferată.

- Nu se mai termină 
odată scara asta? se plînge 
cel din coadă.

- Măcar are balustradă, 
oftează al doilea.

- Ura! băieți, vine liftul, 
strigă cel din față.

© © ©
Unul beat reazemă un 

felinar. Altul, tot beat, ară- 
tînd felinarul, îl întreabă:

- Ce-i asta, domnule? 
Luna sau soarele?

- Nu știu, dom'le, că eu 
nu-s de prin partea locului...

Te bucuri de o reîntâlnire cu unele 
persoane foarte dragi, pe care nu le-ai 
mai văzut de mult timp. Vă povestiți 
noutățile și petreceți câteva zile foarte 
frumoase împreună.

Cauți să vorbești cât mai puțin cu 
cei din jur, din cauză de lipsă de timp 
și pentru că nu te simți foarte entuzias
mat de ceea ce se întâmplă în jur.

Te ocupi de rezolvarea unor pro
bleme ale copiilor, care le dau bătăi de 
cap în ultima vreme. Nu ai foarte
multă răbdare, însă te vezi nevoit să-i asculți cu
atenție, pentru a cunoaște foarte bine situația.
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Asigurările pentru locuințe, „pe loc repaus”
Căminele hunedorenilor sunt „ descoperite ”, în caz de calamități

Cu toate că asigurările pentru 
locuințe au devenit obligatorii 
de mai bine de o lună, numă
rul hunedorenilor care au în
cheiat o astfel de poliță nu s-a 
modificat. Nu indiferența oa

menilor este cauza stagnării, ci 
un blocaj din sistem. Nici în 

județ, dar nici în țară, nu pot fi 
încheiate, deocamdată, polițele 
de asigurare obligatorii, întru
cât nu este finalizată metodolo

gia prin care se emit aceste 
documente.

La o lună după ce legea 
asigurărilor de locuințe a intrat în 
vigoare, programul informatic, cu aju
torul căruia se vor încheia polițele, nu 
este pus la punct. De asemenea, formu
larele tipizate nu au fost trimise în teri
toriu.

Reprezentanții firmelor de 
asigurări speră, totuși, ca începând cu 
data de 1 septembrie, să poată semna 
contracte de asigurare.

Ei susțin că hunedorenii nu s-au 
dovedit interesați de asigurările pentru 
locuințe și nu i-au căutat pe agenții de 
asigurări nici măcar pentru a cere 
informații despre acestea.

„Deocamdată nu se pot încheia 
polițe de asigurare obligatorie pentru 

locuințe. Metodologia este destul de 
complexă și nu este gata, încă. Mai tre
buie pus la punct programul pe care îl 
vor accesa agenții când vor încheia 
polițele. Nici tipizatele nu au ajuns 
deocamdată în teritoriu. Chiar dacă lu
crurile au fdst blocate până acum, nu 
am avut ocazia să refuz 10 persoane 
care mi-au solicitat asigurări de 
locuințe. Oamenii nu dovedesc interes 
și deschidere față de aceste polițe, chiar 
dacă au devenit obligatorii”, declară di
rectorul unei agenții de asigurări din 
Hunedoara, Radu Udrea.

Doriana Matei

Parcul de la poalele cetății 
va fi reabilitat

Semafoare inteligente și 
parcări supraetajate la Deva

După ce edilii orașului au demarat, în decursul 
ultimelor luni, proiecte de reabilitare a spațiilor 
verzi din municipiul reședință de județ, aceștia 

au hotărât ca parcul de la poalele cetății să 
intre și el într-un proiect de înfrumusețare.

Astfel, devenii care obișnuiesc să se plimbe pe aleile 
din parcul municipial vor trebui să se obișnuiască cu munci
torii care, în cel mai scurt timp, se vor apuca de „cosmeti- 
zarea” zonei. Valoarea totală a investiției, care a fost aprobată 
ieri în cadrul ședinței Consiliului Local, se ridică la puțin 
peste 1 milion de euro, fiind finanțată din fonduri europene, 
wecum și de la bugetul de stat, primăria urmând să achite 
<;dar doi la sută din costurile totale ale finalizării proiectului. 
Reabilitarea parcului municipal Cetate face parte dintr-o 
serie de proiecte menite să crească atractivitatea spațiilor 
v din oraș și este considerată de către administrația locală 
ca fiind prioritară, cu atât mai mult cu cât anul trecut, parcul 
din apropierea pădurii Bej an a fost refăcut.

Alei reasfaltate, 
aranjamente florale 
și gazon nou

Modernizarea parcului municipal presupune reasfaltarea 
aleeilor, însămânțarea cu gazon a spațiilor verzi, plantarea 
de noi aranjamente florale și refacere rețelei de apă, mai 
exact a celor două cișmele din interiorul parcului. Totodată, 
se vor reface băncile deteriorate, iar locurile dejoacă pentru 
copii vor fi și ele modernizate.

Cu toate acestea, prezent la ședința Consiliului Local, 
consilierul liberal Sandu Borbeanu a ținut să atragă atenția 
asupra modului în care se vor efectua modernizările, afir
mând că lucrările vor trebui realizate cu mare atenție de 
vreme ce în parcul municipal se regăsesc o sumedenie de 
specii de arbuști și plante protejate prin lege. „Am văzut că 
în zona din centrul Devei, au fost tăiate câteva specii de 
arbuști, vechi de peste 50 de ani, fără ca cineva să își dea 
seama ce face. De aceea rog pe cei ce vor iniția acest proiect 
să nu trateze cu superficialitate speciile de la poalele cetății 
și să demareze lucrările «cu cap», ca să nu avem parte de sur
prize neplăcute”, a precizat Borbeanu.

Lucrările de reamenjare a parcului municipal vor de
mara la începutul acestei toamne, edilii sperând ca devenii 
să se bucure de un parc înfrumusețat odată cu începerea 
noului an.

Claudiu Sav

Aleșii locali au ținut să sublinieze că în parcul de la 
poalele cetății nu s-au mai făcut reabilitări de dinainte de 
revoluție, astfel că refacerea acestuia este mai mult decât 
necesară, mai ales că acesta este situat într-o zonă centrală.

ANUNȚ PUBLIC
SC INS ERGREEN SRL, titular al proiectului 

“Amenajare hidroenergetică pe râul Orăștie (Grădiște)”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactu
lui asupra mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru 
proiectul: “Amenajare hidroenergetică pe râul Orăștie 
(Grădiște)”, propus a fi amplasat în comuna Orăștioara 
de Sus, satul Grădiștea de Munte (pe râul Orăștie, amonte 
de confluență cu pârâul Feierag), jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul autorității com
petente pentru protecția mediului, A.P.M. Hunedoara, din 
Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-joi, între 
orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 și la 
următoarea adresă de internet www.apmhd.ro

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce 
privește conținutul raportului privind impactul asupra 
mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Hunedoara, precum și la următoarea adresă de e-mail of
fice l@apmhd.ro în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț, până la data de 30.08.2010.

ANUNȚ PUBLIC
SC EDY LAND SRL, cu sediul în localitatea 

Brad, str.Decebal, nr.7, anunță elaborarea primei versi
uni a planului/programului PUZ - “Ansamblu de 
locuințe în extravilan municipiul Deva” în localitatea 
Deva, jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programu
lui se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, 
str.A. Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8-14).

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul ARPM Timișoara, str.Amurgului, nr. 1 în ter
men de 18 zile calendaristice de la data primului anunț.

Edilii orașului Deva vor ca 
traficul rutier să se desfășoare în cele 
mai bune condiții. în acest sens, 
proiectul pentru finanțarea unui sis
tem nou de management al traficului 
rutier a primit finanțare din partea 
Guvernului și a Uniunii Europene. 
Cei aproximativ 1 milion și 300 de 
mii de euro vor intra în bugetul 
Primăriei, pentru ca, începând cu 
anul 2011, traficul din oraș să se 
desfășoare în cele mai bune condiții.

Conform viceprimarului Cos- 
min Costa, proiectul care se află mo
mentan în faza sa incipientă, va 
cuprinde crearea de noi locuri de 
parcare, sensuri unice, sisteme in
teligente de semaforizare, iar o mare 
parte a investiției se va canaliza as- 
pura creării de parcări subterane sau 
parcări supraetajate în una din cele 
mai importante zone ale orașului. De 
altfel, inițiativa primăriei va fi 
demarată imediat după ce lucrările 
de reabilitare a rețelei de apă și 
canalizare prin proiectul ISPA vor

lua sfârșit, în așa fel încât majori
tatea străzilor pe care s-au operat 
acțiuni de modernizare a rețelei de 
apă, să fie complet asflatate.

Proiectul de organizare a 
circulației prin intermediul unui nou 
sistem de management al traficului 
devine astfel unul din cele mai im
portante proiecte care vor începe de 
anul viitor.

în altă ordine de idei, vicepri- 
marul Cosmin Costa a declarat că 
problema parcărilor cu taxă urmează 
a fi discutată, din nou, în următoarea 
ședință a Consiliului Local, 
programată pentru finele acestei 
luni. Propunerea consilierului Sandu 
Borbeanu, de a scuti locuitorii 
orașului de noi taxe este atent 
studiată, în condițiile în care 
Primăria Deva ar putea pierde astfel 
aproape 400 de mii de lei pe an din 
plata parcărilor cu taxă.

Claudiu Sav

Comemorare
Ne exprimăm profundul regret la trecerea în neființă a distinsului 

deputat loan Timiș.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

îi vom păstra o veșnică amintire. 
Familia Igna

http://www.apmhd.ro
mailto:l@apmhd.ro


Toate unitățile sanitare cu paturi vor fi verificate de către echipe mixte for
mate din pompieri și reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică în ceea 
ce privește nivelul de pregătire pentru prevenirea incendiilor, a declarat, 
miercuri, ministrul Sănătății, Attila Cseke.

Prea săraci sa poata umple ghiozdanele copiilor lor

y august <

Se numără pilulele

Potrivit unui ordin recent al minis
trului sănătății, toate unitățile sanitare 
cu paturi au obligația de a raporta date 
privind consumul de medicamente, 
trimestrial, până Ia dala de 10 a lunii 
armatoare încheierii trimestrului.

Aceste date se vor rnmiiv. în for
mat electronic, Direcției de Sănătate 
Publică Hunedoara, care Ic va verifica 
și prelucra.

Inormatiile vor li centralizate de 
călEe Institutul Național de Sănătate 
Publică și transmise Ministerului Să
nătății in vederea adaptării politicilor 
medicale la nevoile sistemului de să- 
nălate (C.R.)

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, 
din Deva, a fost depistat de polițiști, 
în trafic, în timp ce conducea un auto
turism fund sub mfluen|a băuturilor 
alcoolice.

Oamenii legii l-au oprit pe bărbat 
marșî spre miercuri noaptea, în junii 
orei 01:00, în timp ce conducea un 
autoturism pe Calea Zarandului.

fia vrii Ț„ a fost testat cu aparatul 
etilotest, în urma testării constata- 
tându-se că avea o concentrație alcoo
lică de 0,73 mg/l, alcool pur în aerul 
expirat. Bărbatul a fost condus la Spi
talul Județean Deva, unde i s-au recol
ta! probe biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. în 
cauză, oamenii legii au întocmit dosar 
de cercetare penală. (M.T.)

Peste 8000 de hunedoreni nu 
îșipermit să cumpere rechizi
tele de care au nevoie copiii 

lor, la început de an școlar, și 
solicită pachete gratuite de la 

stat.

Sărăcia îi face pe mulți hunedoreni 
să se întrebe, îngrijorați, dacă vor avea 
bani să își trimită copiii la școală și anul 
acesta. Este lucru știut faptul că fiecare 
început de an școlar vine cu cheltuieli 
pentru părinți. Minimul de care are 
nevoie un elev, pentru a putea începe 
școala, scoate din buzunarul părinților 
cel puțin 100 de lei.

Prețurile cele mai mici 
sunt prea mari 
pentru unii

Librăriile au oferte atât pentru 
școlarii cu pretenții, cât și pentru cei cu 
posibilități modeste, pentru care nu 
contează dacă pe copertele caietelor 
este desenată Hannah Montana sau nu. 
Chiar și cele mai ieftine rechizite sunt 
prea scumpe pentru unii părinți 
nevoiași. Un ghiozdan nou, pentru un 
„boboc” de clasa întâi, costă cel puțin 
40 de lei. Școlarii au nevoie și de un 
penar echipat cu stilou, două creioane, 
radieră și ascuțitoare, care îi pune pe 

„Marea debranșare”, o modă și la Deva

părinți la cheltuiala de minim 20 de lei. 
Caietele de care are nevoie un elev în 
primele luni de școală îi mai costă pe 
părinți aproximativ 20 de lei, pentru că 
un singur caiet normal, cu 48 de file, 
costă 1,5 lei. Pentru orele de desen, 
părinții vor trebui să cumpere câte un 
bloc de desen și un set de acuarele, 
care, împreună, nu pot fi găsite la un 
preț mai mic de 10 lei. Pe lângă aceste 
cumpărături, părinții vor fi nevoiți să 
facă rost de bani și pentru caietele spe
ciale și culegerile recomandate de 
învățători și profesori. Cu toate că știu 
că situația materială a multor părinți s- 
a înrăutățit, dascălii spun că nu pot 
renunța la caietele speciale și la 
culegeri, pentru că „manualele școlare 
sunt slăbuțe și copiii au nevoie de un 
suport în plus”. Toate aceste 
mărunțișuri, puse cap la cap, dau un 
total de peste 100 de lei, de care părinții 
trebuie să „se scuture”, pentru ca 
odraslele lor să poată începe cu dreptul 
anul școlar. Și asta fără să mai punem 
la socoteală hainele.

Această sumă este prea mare pen
tru unii părinți. Cei mai îngrijorați sunt 
hunedorenii care au mai mulți copii la 
școala și astfel, vor fi obligați să 
cumpere mai multe rechizite. „Am doi 
copii. Anul ăsta, va începe școala și cel 
mic. Am primit de la educatoare lista de 
cumpărături pentru clasa întâi, dar 
oricum știam ce mă așteaptă de la 

băiatul cel mare. Cerințele sunt ridicate. 
Cu greu facem față, dar renunțăm la 
alte lucruri, pentru școală. E cea mai 
importantă. Eu și soțul nu ne mai 
cumpărăm nimic, ca să le cumpărăm 
copiilor tot ce au nevoie. N-aș suporta 
să știu că se simt prost față de colegi, 
pentru că lor le lipsește ceva”, spune 
Ioana Gabor, din Hunedoara.

Peste 8100 de elevi 
hunedoreni vor merge 
la școală cu rechizite 
de la stat

în județ, există 8100 de cazuri 
chiar mai triste decât cel al hunedoren- 
cei. Acești hunedoreni au depus 
dosarele pentru a primi rechizite gratu
ite, din partea statului. Pachetele de 
rechizite simt oferite, de către Inspec
toratul Școlar Județean, elevilor înscriși 
în clasele I - VIII, ale căror familii 
dovedesc că nu au avut, în luna iulie a 
acestui an, un venit pe membru de fam
ilie mai mare de 300 de lei (jumătate 
din venitul minim brut pe țară). 
Dosarele pot fi depuse la unitățile de 
învățământ, până în data de 15 septem
brie, dar până în prezent, au fost înreg
istrate, la nivel de județ, aproximativ 
8100 de cereri. Componența pachetelor 
este stabilită în funcție de clasa în care 
intră elevii pentru care se solicită aju-

torul. Rechizitele trebuie să ajungă ț 
copii până la 15 octombrie.

„Deocamdată suntem în faza în 
care așteptăm să fie depuse dosarele. 
Urmează să organizăm o licitație pentru 
achiziționarea rechizitelor, iar apoi vom 
face pachetele și le vom trimite copi
ilor. Suntem pe baricade și ne străf r 
să ne facem treaba cât mai bine, pentru 
că știm că acei copii chiar au nevoie de 
rechizitele gratuite, pentru a-și putea 
continua studiile”, conchide inspectorul 
școlar general adjunct, Marta Mate.

Doriana Matei

Atribuții sporite pentru 
comisarii de la Protecția 
Consumatorilor

Un act normativ aflat în dezbatere 
publică prevede sporirea atribuțiilor 
comisarilor din cadrul Autorității Na
ționale pentru Protecția Consumatori
lor (ANPC). Astfel, aceștia ar putea 
primi dreptul de a constata contraven
ții și de a aplica sancțiuni în valoare 
de până la 10.000 de lei dacă desco
peră nereguli legate de igiena produ
selor alimentare comercializate.

Potrivit actului normativ, comisa
rii ANPC ar putea sancționa, pe lângă 
abaterile constatate potrivit competen
țelor actuale și neregulile legate de 
igiena și sănătatea publică. Lista aba
terilor care vor fi sancționate este 
foarte lungă.

Lele mai mici amenzi, de la 300 
lei. până ia 1.500 lei se pot da pentru 
neafișarca la Ioc vizibil a măsurilor de 
igienă ce trebuie respectate de cei care 
folosesc bazine de înot sau lipsa de su
praveghere a respectării acestor mă
suri de către cei care exploatează 
bt.zincle.de umxU

Aceeași sancțiune poate fi aplicată 
pentru neintreținerea în permanentă 
stare de curățenie a echipamentului de 
lucru folosit de personalul din saloa
nele de frizerie, coafură, manechiură, 
pedichiură ți co^mciică.

Amenzile cele mai usturătoare, îb 
valoare de la 2.000 lei la 10.000 lei 
vor putea fi aplicate pentru recondițio- 
narea produselor alimentare retrase 
din consum ca fiind necorespunză
toare condițiilor de calitate sau refolo- 
sirea ca materie primă a preparatelor 
culinare finite, amestecarea tocaturilor 
de carne crudă cu cele tratate termic, 
precum și folosirea repetată a grăsimi
lor alimentare Ia operațiunile de pră
jite și încorporare în preparate a 

folosite la prăjire. (C.R.)

Sute de deveni au decis, în acest an, să se debranșeze de la sistemul centralizat de încălzire și să își monteze centrale termice murale.

Prețul mai mare cu 9 la sută al 
gigacaloriei, care acum costă 
174,18 lei, și bătaia de joc a 

unor administratori de blocuri, 
care „umflă” facturile celor 

care se încălzesc „la comun”, 
sunt factorii care i-au determi

nat pe locuitorii Devei să ia 
această decizie.

300 de debranșări 
în acest an

Potrivit dispecerului de serviciu al 
Calor SA Deva, inginerul Claudiii 
Simionescu, 300 de debranșări de la 
sistemul public de termoficare au fost 
efectuate în acest an. Numărul 
reprezintă numai debranșările executate 
în mod legal, dar Simionescu susține că 
numărul real al debranșărilor este mult 
mai mare. „Cam tot atâția deveni s-au 
debranșat ilegal. Ei au chemat un insta
lator neprofesionist să le golească 
instalația, apoi să le scoată caloriferul 
și să sudeze țevile. Din greșală, acești 
instalatori de duzină au golit adesea 
țevile întregului bloc, provocându-ne 
pagube, dar pe cetățenii care i-au plătit 
nu îi interesează binele vecinului. Mulți 
nu binevoiesc să plătească firme spe
cializate, pentru a efectua în mod civi
lizat debranșarea.”, declară Claudiu 
Simionescu.

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441
9

Căldura „Ia comun” 
nu este prea scumpă, 
dar este prost 
administrată

Inginerul de la Calor SA Deva 
arată că energia termică, asigurată de 
sistemul centralizat de termoficare, nu 
ar trebui să îi coste pe deveni mai mult 
decât cea produsă în centralele de 
perete. „Costul la termoficare este de 
aproximativ 3 - 4 lei pentru metrul 
pătrat încălzit. Nu ar fi scump și oa
menii nu s-ar debranșa, dacă adminis
tratorii blocurilor nu ar repartiza 
incorect cheltuielile”, afirmă 
Simionescu. Acesta arată că aproxima
tiv jumătate din energia termică 
destinată unui bloc este eliberată prin 
țevile existente pe casa scării sau în 
locuințele celor debranșați. Cu toate că, 
potrivit legii, costurile acestei energii ar 
trebui plătite de toți locatarii blocului, 
mulți administratori împart cheltuiala 
căldurii „pierdute” doar între cei care 
au rămas racordați la sistemul public de 
termoficare. Devenii rămași la termofi
care plătesc dublu sau triplu decât s-ar 
cuveni, iar debranșații se bucură de 
căldură în locuințe, pe spinarea 
vecinilor lor. Pentru că nu pot lupta îm
potriva acestor nereguli, oamenii au 
hotărât să se debranșeze și să își 
plătească doar propriul consum.

Doriana Matei

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.

Societate Comercială din Deva 
angajează

* 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.

bt.zincle.de
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Chiriile apartamentelor din princi/ndele centre universitare din România pornesc de la Hit) de euro 
pe lună hi garsoniere și ajung la 1211 de euro hi loc uințele cu trei camere. potrivit irnohiliare.ro, pe 
termen scurt majorarea cererii din partea studenților urmând să crească ușor nivelul acestora.

Social 5
./<>/. 19 august 2010

Din 2011 vom avea cărți de identitate electronice
Un proiect de act normativ al 
Ministerului Administrației și 
Internelor prevede că de la 1 

ianuarie 2011 cetățenii români 
vor avea cărți electronice de 

identitate.

Noile documente de identitate vor 
conține informații biometrice și vor 
permite identificarea persoanei pe baza 
semnăturii electronice. Cartea 
electronică de identitate va fi de tip 
smart card și va conține date cu caracter 
personal, inclusiv datele biometrice ale 
titularului, în format tipărit și/sau în for
mat electronic, precum și elemente de 
particularizare și de siguranță. De 
asemenea, cartea electronică de identi
tate va conține imaginea facială și 
imaginile impresiunilor papilare a două 
degete.

Solicitarea cărții 
de identitate, doar 
în prezența părinților

Noul act de identitate se va elibera 
de către serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor de la locul de 
domiciliu sau reședință a persoanei, pe 
baza cererii acesteia sau a reprezentan
tului său legal. Minorii vor putea 
depune cererea pentru eliberarea actu
lui de identitate doar însoțiți de unul

Se dau bani
nentru împăduriri

Administrația Fondului pentru 
Mediu (AFM) a lansat o sesiune de 
finanțare în cadrul Programului de 
îmbunătățire a calității mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degra
date. Depunerea proiectelor a debutat la 
16 august, iar sesiunea se va încheia la 
1 octombrie 2010. Bugetul alocat sesiu
nii de finanțare este de peste o sută de 
milioane lei, iar suma maximă care 
poate fi aprobată pentru fiecare proiect 
nu poate depăși 3,5 milioane lei. 
Finanțarea nerambursabilă se acordă în 
proporție de 100 la sută din cheltuielile 
eligibile ale unui proiect. Scopul pro
gramului este îmbunătățirea calității 
mediului, prin extinderea suprafeței 
împădurite la nivel național, amelio
rarea progresivă a capacității de 
producție a terenurilor agricole degra
date, menținerea biodiversității și dez

dintre părinți sau de reprezentantul 
legal. Cererea pentru eliberarea cărții 
de identitate și a cărții de identitate 
provizorii se va face pe baza 
completării unui formular-tip, solicitan
tul urmând a semna cererea în prezența 
lucrătorului serviciului public comuni
tar de evidență a persoanelor. De 
asemenea, cererea trebuie să fie însoțită 
de documentele care fac dovada nu
melui de familie și a prenumelui, a 
datei de naștere, a stării civile, a 
cetățeniei române, a adresei de domi
ciliu sau de reședință. în cazul pierderii, 
furtului, distrugerii sau al deteriorării 
actelor de identitate, solicitanții vor 
prezenta un alt document oficial, cu fo
tografie de dată recentă, pentru certifi
carea identității. Pentru persoana care 
nu deține astfel de documente ori în 
situația în care se constată diferențe 
între fizionomia solicitantului și docu
mentele prezentate, se solicită verifi
carea identității de către structura 
teritorială a poliției.

Cărțile de identitate 
se vor elibera 
și în străinătate, 
în mod excepțional

Totodată, pentru cetățenii români 
care au domiciliul în România și se află 
temporar în străinătate, eliberarea cărții 
de identitate se poate face prin inter
mediul altei persoane, pe bază de 

voltarea continuă a funcțiilor ecologice 
și sociale ale pădurilor. Solicitanții eli
gibili care pot depune dosare de 
finanțare sunt unitățile administrativ- 
teritoriale, asociațiile de proprietari de 
terenuri (cu excepția celor în care cel 
puțin unul dintre asociați este constituit 
ca operator economic), composesorate, 
unități sau instituții de învățământ și 
unități de cult care au în proprietate sau 
administrare terenuri agricole degra
date. „La nivelul Prefecturii Hunedoara 
s-au constituit comisii formate din pri
marii comunelor și reprezentanți ai 
unor instituții cu atribuții în domeniu. 
In acest moment se lucrează la identifi
carea terenurilor degradate care ar 
putea face obiectul unor proiecte de 
împădurire”, a declarat directorul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Hunedoara, Georgeta Barabaș. (C.R.)

procură specială, autentificată la misi
unile diplomatice sau oficiile consulare 
ale României din țara respectivă. Ast
fel, cetățenii români cu domiciliul în 
România aflați temporar în străinătate, 
pot depune cererea pentru eliberarea 
primului act de identitate, dacă acesta 
este cartea de identitate sau cartea de 
identitate provizorie, împreună cu doc
umentele necesare, la misiunile diplo
matice sau la oficiile consulare ale 

..Acest act «o/™?» este mei ueriti. iar sistemul de 
emitere a cărților de identitate electronice trebuia să fie im
plementat de mai mulți ani, fcs m s-s realizat din lipsa in- 
frastructurîi necesare, în prima etapa sistemul va funcționa 
în câteva județe — pilot, iar noi nu am fost încă anunțați că 
vom face parte dintre acestea. Oricum, în acest moment 
punerea în aplicare a acestui sistem în județul Hunedoara 
este exclusă. La nivelul județului Hunedoara sistemul va 
putea Juncționa abia după ce rețeaua YPN (rețea de trans
mitere a datelor pe o linie securizată, n. red.), care există la 
toate centrele de evidență a persoanelor din județ, va fi 
realizată și în orașul Hațeg. Cărțile de identitate electronice 
se vor tipări la București, la fel ca permisele de conducere, 
in ceea ce privește noutatea eliberării cărții de identitate 
pentru copii de la șase ani, cred că are legătură cu aderarea 
României la spațiul Schengen în 2011. Astfel, copiii vor avea 
un document de identitate pe baza căruia vor putea călătorii 
în Europa, fără să mai fie nevoie de pașaport. Fiind 
subvenționată de stat, obținerea cărții de identitate este și 
mai ieftină ”

Carmen Nicoriciu, 
director executiv ai Direcției Publice Comuni

tare de Evidență a Persoanelor Hunedoara

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10,330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://siivahd.ro

■G
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DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 31.08.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția va 
avea loc în data de 26.08.2010, ora 1200. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista loturilor și pieselor 
care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro. După licitație, precum și în perioada 01.09.2010 - 15.09.2010 vor 
avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la tel: 0254.205100, fax: 0254.205111.

României din statul respectiv, în 
condițiile în care, din motive temeinice 
nu se pot deplasa în țară pentru a 
depune cererea la serviciul public co
munitar de evidență a persoanelor de la 
locul de domiciliu sau reședință. Ter
menul de soluționare a cererilor pentru 
eliberarea unui act de identitate este de 
până la 30 de zile, ca și în prezent, 
acesta putând fi prelungit cu cel mult 
15 zile de către șeful serviciului public 

comunitar de evidență a persoanelor. 
Termenul curge de la data înregistrării 
cererii la serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor.

Copiii pot avea carte 
de identitate 
de la șase ani

Prima carte electronică de identi
tate se eliberează la împlinirea vârstei 
de 14 ani și, în mod opțional, de la 
vârsta de 6 ani.

Termenul de valabilitate a cărții 
electronice de identitate este de 4 ani 
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 6-18 ani, respectiv de 10 ani pen
tru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

O altă prevedere stipulează că per
soana care a găsit sau a intrat în posesia 
unui act de identitate are obligația de a- 
1 depune ori să îl trimită, în termen de 
24 de ore, la cel mai apropiat serviciu 
public comunitar de evidență a per
soanelor sau la cea mai apropiată uni
tate de poliție.

Cătălin Rișcuța

irnohiliare.ro
mailto:office@deva.rosilva.ro
http://siivahd.ro
http://www.rosilva.ro
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“ Angelina Jolie ar putea 

să o interpreteze 
pe Marilyn Monroe

Guns N’Roses concertează pe 21 la București

Actrița americană Angelina 
Jolie ar putea să o interpreteze pe 
Marilyn Monroe, într-o adaptare 
cinematografică a romanului "The 
Life And Opinions Of Maf The Dog 
And Of His Friend Marilyn Monroe", 
scris de Andrew O'Hagan, 
informează accesshollywood.com.

Această informație a fost 
dezvăluită, luni, de scriitorul scoțian 
Andrew O'Hagan, prezent la Târgul 
de Carte de la Edinburgh.

Cu această ocazie, scriitorul 
scoțian a declarat că actorul George 
Clooney ar putea să îl interpreteze pe 
Frank Sinatra, un bun prieten al 
actriței Marilyn Monroe, adăugând 
că filmările vor debuta în curând.

Deși numele actrițelor Scarlett 
Johansson și Christina Hendricks au 
fost amintite recent în presa 
americană, se pare că cea care o va 
personifica pe marele ecran pe cele
bra Marilyn Monroe va fi însă nu mai 
puțin celebra Angelina Jolie.

Romanul lui Andrew O'Hagan 
prezintă diverse întâmplări petrecute 
în ultimii doi ani din viața lui Mari
lyn Monroe, decedată în 1962, re
latate din perspectiva câinelui Maf, 
un terrier maltez pe care Frank Sina
tra i l-a oferit actriței americane în 
1960.

Maf asista adeseori la cinele pe 
care Marilyn Monroe le organiza în 
reședința ei împreună cu prietenii 
apropiați, la care participa și fostul 
președinte american John F. 
Kennedy, însă o acompania pe cele
bra actriță și în restaurante și la cur
surile de actorie.

Când l-a primit cadou de la 
Sinatra, Marilyn Monroe a decis ca 
micuțul terrier să se numească Mafia 
- o glumă la adresa presupuselor 
legături cu mafia italiană de care era 
acuzat Frank Sinatra -, preferând însă 
în cele din urmă o versiune

prescurtată a acestui nume - "Maf 
sau "Maf Honey".

După ce Marilyn Monroe a 
murit în august 1962, la vârsta de 36 
de ani, Maf a fost "moștenit" de Glo
ria Lovell, secretara lui Frank Sina
tra.

Nu se cunoaște deocamdată nu
mele actorului care va asigura vocea 
lui Maf, naratorul în acest proiect 
cinematografic.

Prezentă la premiera londoneză 
a celui mai recent film al ei, thrillerul 
de spionaj "Salt", actrița Angelina 
Jolie a declarat însă că nu este la 
curent cu noul proiect. Jolie a ' 
mărturisit, totodată, că nu este sigură 
de faptul că ar fi actrița potrivită pen
tru acest rol, dar a promis că va purta 
în viitorul apropiat o discuție pe 
această temă cu George Clooney, un 
bun prieten al partenerului ei de 
viață, Brad Pitt.

în ciuda zvonurilor care au 
circulat luni, după publicarea 
pe contul oficial de Twitter al 
luiAxl Rose a unui mesaj con
form căruia toate concertele 
turneului Guns N’Roses au 
fost anulate, acest lucru nu 

este adevărat, potrivit unui co
municat oficial din partea or

ganizatorilor.

“Managementul GNR ne-a in
format că a avut loc un atac asupra 
contului de Twitter al solistului Axl 
Rose și că informația postată 
potrivit căreia turneul a fost anulat 
este complet falsă. în acest moment 
se lucrează la remedierea situației. 
Dorim să dăm asigurări ferme tu
turor fanilor că nu există niciun fel 
de problemă, concertul din 
București urmând să aibă loc pe 21 
septembrie, așa cum a fost progra
mat, la fel ca și toate celelalte con
certe din turneu”, a declarat Denise 
Săndulescu, director general al 
D&D EAST ENTERTAINMENT.

Fanii români ai grupului Guns 

Avril Lavigne are o infecție la gât
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N’Roses au fost extrem de fericiți 
să afle că trupa va susține un con
cert în București și sunt nerăbdători 
să se întâlnească cu idolii lor pe 21 
septembrie la Romexpo.

De-a lungul anilor, GUNS 
N’ROSES a vândut peste 100 de 
milioane de albume în întreaga 
lume, dintre care peste 76 de mil
ioane numai în America.

Fiecare album GUNS 
N’ROSES a intrat în topul Bill
board, în multe topuri europene, dar 
și în cele din Asia și America de 
Sud. Cel mai bine vândut disc al 
grupului este “Appettite For De
struction” cu peste 38 de milioane 
de exemplare vândute la nivel mon
dial. în discografia grupului 
figurează șase albume de studio, trei 
EP-uri și un album live, dar și multe 
alte compilații.

Concertul Guns N’Roses de la 
București are loc pe 21 septembrie 
la Romexpo. Biletele sunt puse în 
vânzare în exclusivitate prin Even- 
tim și se pot cumpăra din maga
zinele Germanos, Orange, 
Vodafone, librăriile Humanitas și

Cărturești și online pe www.even 
tim.ro.

Exista trei categorii de bilete:
VIP - cu locuri, la prețul de 

250 lei
Golden Circle - in fața scenei, 

la.pretul de 180 lei
Normal Circle - la prețul

110 lei

Probleme pentru Avril Lavi
gne. Cântăreața canadiană a fost 
diagnosticată de medici ca 
suferind de o infecție la gât. dar 
refuză să abandoneze munca in 
studio.

Interpreta, care trăiește o 
frumoasă poveste de dragoste cu 
Brody Jenner, le-a dat chiar ea 
vestea fanilor, scriind pe Twitter: 
„Sunt în studio, cu Alex DaKi • 
(producătorul muzical - n. red). 
Am o infecție streptococică la gât, 
dar nu îmi opresc lucrul!", a sub
liniat interpreta, saw a postat și o 
poză cu ea. purtând o masei 
medicală.

Avril lucrează la un nou 
album, după sal din ÎMI. „The 
Best Damn Thing”. Un proiect 
amânat ie mai multe ori iar asum 
- p nls ie a i din nou pa în pH- 
■■I 8ia cauza unei tatami.

n •
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accesshollywood.com
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Nevii nevocelulari - alunițele
Nevii sunt niște pete mici, de 
culoare închisă, la nivelul te
gumentului. Aceste pete sunt 
produse de niște celule de la 

nivelul tegumentului, care pro
duc pigment (culoare). Nevii 

sunt de obicei de culoare 
brună, deși unii pot fi de cu
loare închisă sau de culoarea 
pielii. Aceștia pot fi plani sau 
supradenivelați, netezi sau ru- 
goși, unii prezintă păr pe su
prafața lor, sunt rotunzi sau 
ovalari, cu margini regulate.

Unii nevi sunt prezenți de la 
naștere. Aceștia se numesc nevi con
genitali. Cu toate acestea, majoritatea 
nevilor se dezvoltă în primii 20 de ani 
de viață (uneori și în decadele a treia și 
a patra). De obicei, apar în caz de ex
punere excesivă la soare, având 

lința să apară pe regiunile cele mai 
expuse la soare, de exemplu pe față. 
Nevii își pot modifica aspectul în timp, 
uneori răspund la modificările hor
monale, de exemplu cele din timpul 
sarcinii, adolescenței sau menopauzei. 
Unii pot dispărea cu timpul sau să se 
elimine, fără ca persoana să își dea 
seama.Keratozele seboreice sunt niște 
formațiuni benigne, întâlnite în rândul 
persoanelor vârstnice, care s-au expus 
îndelungat la soare. Suprafața acestei

Cancerul de piele poate 
apărea și din cauza expunerii 
prelungite la soare

formațiuni este moale și, de obicei, 
supradenivelată. Culoarea variază de la 
galben până la negru. Majoritatea 
nevilor sunt normali și fără semnificație 
patologică, unii însă se pot transforma 
în melanom, un tip de cancer de piele.

Melanomul malign, 
cel mai sever tip 
de cancer cutanat

Melanomul malign este cel mai 
sever tip de cancer cutanat și este de 
obicei cauzat de perioade scurte cu ex
punere exagerată la soare, ca de exem
plu o vacanță de două săptămâni. 
Melanomul malign poate apărea în 
orice regiune a corpului. Poate fi o pată, 
închisă la culoare, care crește rapid, pe 
o zonă unde nu există un nev, sau un 
nev preexistent care își modifica forma, 
mărimea sau culoarea, sângerează, este 
pruriginos sau inflamat.

Este important să se efectueze un 
control periodic al nevilor, pentru orice 
fel de modificare în formă, mărime sau 
culoare. Majoritatea modificărilor simt 
benigne, fiind determinate de o creștere 
normală, benignă (non-canceroasă) a 
pigmentului la nivelul celulelor cu
tanate. Cu toate acestea, se recomandă 
consultul medicului specialist în cazul 
în care se observă modificări anormale 
ale oricărei formațiuni nevice. Dacă 
există suspiciune de transformare 
malignă a nevului, se recomandă con
sultul chirurgului plastician sau a celui 
dermatolog (specialist în boli de piele), 
pentru efectuarea unui tratament adec
vat. Se poate consulta și un specialist în 
leziuni pigmentare, care poate identi
fica și diagnostica melanomul malign.

Cum poate fi prevenit 
cancerul de piele

Cancerul de piele este cel mai 
frecvent tip de cancer în Regatul Unit, 
iar cazurile raportate sunt în continuă 
creștere. Cifrele s-au dublat, compara
tiv cu anul 1980 și există peste 69.000 
de noi cazuri diagnosticate în fiecare an 
în Regatul Unit. De aceea este impor
tant să se efecteze controale periodice 
ale nevilor, atât la formațiunile noi, cât 
și la cele congenitale. Se recomandă

control periodic la câteva luni, pentru 
orice tip de modificare. Se vor urmări 
nevii care cresc foarte mult (majoritatea 
nevilor nu sunt mai mari decât lațimea 
unui creion), nevii colorați neuniform 
(majoritatea nevilor au una, maxim 
două culori, dar melanoamele au multe 
nuanțe pe suprafața lor); nevii cu mar
gini sau suprafață neregulată (nevii sunt 
de obicei rotunzi sau ovalari, cu mar
gini regulate); sângerarea, pruritul 
local, eritemul, inflamația sau apariția 
de crustă pe suprafața lor (în cazul în 
care formațiunea nu a fost traumatizată 
niciodată), care nu se vindecă în cateva 
săptămâni; apariția unui nou nev care 
este neregulat sau de aspect ciudat (este 
normal să apara noi nevi pe parcursul 
vieții, dar se recomandă controlul peri
odic al acestora, în cazul în care mar
ginile devin neregulate sau neregulat 
colorate); inflamație, umflătură sau 
pată fără o cauză evidentă, și care 
durează mai mult de câteva săptămâni; 
porțiuni de tegument care sunt prurigi
noase, indurate, scuamoase, murdare, 
sângerânde sau eritematoase, fără o 
cauză evidentă (de exemplu eczema).

Expunerea 
în siguranță la soare

Cea mai eficiantă metodă de pre
venire a cancerului de piele constă în 
expunerea precaută și limitarea ex
punerii prelungite la soare. Nu vă 
păcăliți spunând că vă veți arde numai 
dacă faceți băi de soare, activitățile pre
cum călătoria cu mașina având fere
strele deschise sau practicarea unor 
sporturi în aer liber, sunt de asemenea 
o modalitate de expunere la soare. 
Radiațiile ultraviolete provenite de la 
soare (care produc arsuri cutanate) sunt 
mai intense la mijlocul zilei (între 
aprilie și septembrie), la altitudini ridi
cate (de exemplu în vacanțele la ski), și 
cu cât suntem mai aproape de ecuator. 
Sfaturi utile pentru a ne proteja îm
potriva arsurilor solare

Este indicat să stați la umbră în 
momentele când soarele este foarte put
ernic (între llam și 3 pm). De aseme

nea, evitați expunerea la soare a nou- 
născuților și copiilor mici, folosiți o 
cremă cu factor de protecție solară 
mare, îmbrăcați-i cu haine largi pentru 
a le proteja pielea delicată, purtați haine 
largi, pălării cu boruri largi și ochelari 
de soare, folosiți o cremă fotoprotec- 
toare cu factor mare de protecție 
(minim SPF 15) și aplicați-o regulat, 
mai ales după baie și evitați folosirea 
solarului sau a lămpilor cu ultraviolete, 
deoarece emit radiații ultraviolete.

Majoritatea cancerelor de piele 
apar datorită expunerii la soare. Cu 
toate acestea, numai una din zece per
soane prezintă o alunița (nev) care este 
anormală (nev displazic), și care 
prezintă un risc mai mare de transfor
mare în melanom, comparativ cu un 
nev obișnuit. Nevii cu probleme sunt de 
obicei plani, de mari dimensiuni. Nevii 
displazici sunt uneori diagnosticați ca 

melanom malign deoarece pot avea as
pecte asemănătoare.

Keratozele solare

Keratozele solare sau petele de la 
soare sunt formațiuni de mici dimensi
uni, roșii, cu suprafață scuamoasă, care 
dau senzație de rugos în cazul în care 
sunt palpate. Sunt mai frecvent întâlnite 
la persoanele de peste 40 de ani, expuse 
prelungit la soare și reprezintă un alt 
semn de predispoziție către melanom. 
Riscul de a face melanom este crescut 
și în cazul persoanelor cu mulți nevi; de 
obicei mai mult de 25 de alunițe. în 
acest caz se recomandă precauție în 
privința expunerii la soare și verificarea 
periodică a nevilor pentru orice tip de 
modificare. Acest lucru este foarte im
portant mai ales dacă există an
tecedente familiale de melanom.
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Oiplumuiul român Gabriel Green, declarat persona non grata de Rusia pentru spio
naj, a părăsit deja teritoriul rus, a declarat miercuri o sursă diplomatică, citată de 
agenția Interfax, în pagina electronică.
"Potrivit informațiilor noastre, el nu mai este iu Moscova", a declarat sursa. 
Această informație nu a fost confirmată oficial de instituțiile din România sau Rusia.

Franța începe 
expulzarea romilor 
către România și Bulgaria

Primele expulzări ale romi
lor aflați ilegal în Franța 
către țările lor de origine, 
România și Bulgaria, vor 

avea loc azi, a anunțat 
mărfi ministrul francez de 
Interne, Brice Hortefeux.

în acest context, politica de 
securitate a președintelui Nico
las Sarkozy suscită atât 
neliniștea stângii, cât și a 
dreptei.

Ministrul, aflat în vizită la 
Toulon (sud-est), a precizat că 
51 de tabere instalate ilegal au 
fost demolate în această vară în 
Franța.

"în total sunt 700 de romi 
care vor fi trimiși în țările lor 
până la sfârșitul lunii", cu 
avionul, a afirmat el, precizând 
că primele zboruri vor avea loc 
la 19 și 26 august, iar un al 
treilea este prevăzut pentru 
"sfârșitul lui septembrie".

în afară de aceste expulzări 
în serie, președintele Nicolas 
Sarkozy, care tocmai a anunțat 
noi măsuri în materie de securi
tate, a avertizat recent că va re
trage naționalitatea franceză 
unora dintre infractorii de orig
ine străină.

Parisul a fost criticat dur 
pentru legătura stabilită între 
imigrație și lipsa de securitate, 
în Franța, puterea este acuzată 
de tabăra de stânga că 
promovează "rasismul de stat" și 
politica sa este considerată 
"șocantă", de către unii aleși de 
dreapta.

în cursul dimineții, min
istrul francez al Imigrației, Eric 

- Besson, afirmase că Franța nu 
va crea "zboruri speciale" pentru 
a expulza romii în țările lor de 
origine, recunoscând în același 
timp că persoanele expulzate pot 
reveni "pentru că așa este legea".

"Nu sunt zboruri speciale" 
ci "zboruri comerciale, așa cum 
OFII (Oficiul Francez pentru 
Imigrație și Integrare) face în 
mod regulat", a subliniat el. 
Acest lucru înseamnă că sunt 
rezervate locuri în avioane de 
linie.

"Acestea sunt expulzări în 
țara de origine. Este ceea ce 
spune legea și noi aplicăm 
legea", a precizat Besson, re
cunoscând însă că persoanele 
expulzate, cetățeni ai Uniunii 
Europene, "vor putea reveni în 
Franța, pentru că așa este legea". 
"Dar ele nu vor putea să rămână 
aici în situație ilegală și să 
primească ajutor pentru repa
triere voluntară (300 de euro, 
plus 100 de euro pentru un 
copil)".

în 2009, 8.000 de romi au 
fost expulzați din Franța în 
România, biletul pentru un adult 
valorând 300 de euro, potrivit 
autorităților franceze.

România și Bulgaria au 
aderat la Uniunea Europeană în 
ianuarie 2007. în virtutea unui 
regim tranzitoriu, cetățenii lor 
pot pătrunde pe teritoriul Franței 
fără să aibă nevoie de formalități 
speciale și pot rămâne aici timp 
de trei luni, fără să fie necesar 
să-și justifice prezența printr-o 
activitate.

După cele trei luni, ei tre
buie să aibă un loc de muncă, să 
studieze sau să arate că au sufi
ciente resurse pentru a se 
întreține. Numărul romilor în 
această situație, în Franța, este 
estimat la 15.000.

în afară de aceste expulzări 
în serie, președintele Nicolas 
Sarkozy, care tocmai a anunțat 
noi măsuri în materie de securi
tate, a avertizat recent că va re
trage naționalitatea franceză 
unora dintre infractorii de orig
ine străină.

/

România se află pe ultimul loc în Europa 
ca număr de medici la mia de locuitori
Peste 8.000 de cadre medicale 
și farmaciști au plecat în stră
inătate, de la începutul anului. 
Oricum, la acest moment, Ro
mânia se află pe ultimul loc în 
Europa ca număr de medici la 
mia de locuitori. Plecarea ca

drelor medicale este un indica
tor al situației grave în care se 

află sistemul medical 
. românesc.

Deficitul de personal medical este 
deja o problemă serioasă cu care se 
confruntă spitalele, iar scăderea veni
turilor va încuraja și mai mult plecările. 
Președintele Colegiului Medicilor din 
România, doctorul Vasile Astărăstoaie, 
atrage atenția că exodul medicilor va 
pune în pericol siguranța pacienților, 
dar și funcționarea sistemului de 
sănătate, care va intra în colaps. Ce fac 
autoritățile române? Șeful statului are 
un răspuns cinic.

"Sa nu mai facem o dramă din fap
tul că plecăm. Statul român nu poate să- 
și plătească medicii, profesorii, cum 
merită să fie plătiți. Asta e realitatea" 
declara în urmă cu câteva zile Traian 
Băsescu la televiziunea publică.

Spitalele din Capitală vor fi dotare 
cu detectoare de fum
Primăria Capitalei va demara 
azi o serie de controale în toate 
spitalele bucureștene, care va 
viza instalațiile electrice, de 

gaze și paza contra incendiilor,

Realitatea face de exemplu ca la 
spitalul din orașul Baraolt din Covasna, 
niciun copil să nu fie consultat sau in
ternat timp de 10 zile. Adică în perioada 
în care singurul medic pediatru este în 
concediu. Spitalul Orășenesc Baraolt 
avea doi medici pediatri până anul tre
cut. în septembrie, unul dintre ei a ieșit 
la pensie iar celălalt, rămas singur, n-a 
avut nici măcar o singură zi liberă.

La acest moment, un medic rezi

dent are un venit de 650 de lei pe lună. 
Clinicile din străinătate oferă medicilor 
seniori salarii între 10.000-12.000 de 
euro pe lună, în Marea Britanie și ‘ ’ e
scandinave. Iar salariul unui meaîc 
tânăr poate ajunge la 2.000-3.000 de 
euro pe lună într-o clinică din Germa
nia.

Țările care au recrutat medicii 
români cu prioritate sunt Franța, Marea 
Britanie, Irlanda, Suedia și Germania.

iar acolo unde vor fi găsite 
probleme vor fi făcute achiziții 
în regim de urgență, a declarat 

viceprimarul general 
Victor Iovict

După finalizarea acțiunilor, în 
toate spitalele bucureștene vor fi mon
tate detectoare de fum, iar acolo unde 
va exista posibilitatea va fi angajat un 
pompier de serviciu, a declarat Victor 
Iovici. Decizia autoritățile de a dota 
spitalele cu detectoare de fum a venit 
după petiția lansată de Realitatea TV.

La maternitatea Giulești, unde 
patru bebeluși au murit în urma in
cendiului produs luni seară, a fost 
efectuată deja o verificare la instalațiile 
electrice, de gaze și de oxigen, iar după 
finalizarea anchetei se va trece la refac
erea secției de terapie intensivă.

Edilii Capitalei au în administrare 
18 spitale, inclusiv maternitatea unde s- 
a produs tragedia de luni.

O explozie s-a produs luni, la ma
ternitatea Giulești din Capitală, la sec* 
de Terapie Intensivă. Potrivit primelor 
concluzii ale anchetei, se pare că 
instalația de la aparatul de aer 
condiționat care se află în secția dt 
apie intensivă era improvizată, două 
fire fiind neizolate.

în urma incendiului de la Giulești, 
patru bebeluși au murit, șapte fiind 
internați la Spitalul Grigore Alexan- 
drescu, unii dintre ei în stare critică.

"în ultimele 24 de ore au apărut 
modificări în starea lor generală de 
sănătate. Doi dintre ei sunt intubați. în 
general, prognosticul se menține rezer
vat în cazul celor șapte bebeluși din 
cauza arsurilor, atât de pe suprafața cor
pului cât și a căilor respiratorii. Starea 
unuia dintre bebeluși este mai gravă, el 
fiind intubat, cu arsuri pe 75% din 
suprafața corpului, 50% fiind arsuri 
profunde, de gradul H-III", a declarat 
Raluca Alexandru, purtător de cuvârț* 'n 
Spitalul Grigore Alexandrescu.



loan Prundeanii a adus prima medalie pentru delegația României la Jocurile Olimpice de 
Tineret de la Singapore, clasîndu-se pe poziția a treia în proba de simplu vîsle, H)OD m în 
competiția de canotaj. Românul a parcurs cei 1000 m în 03:19.11, fiind devansat de litua
nianul Rolandas Mascinkas (03T13.82) și de ^ermanuirl'elix Back (03:16.23).

Fotbalul hunedorean este din ce în ce mai tânăr
Două din cele patru echipe hu- 
nedorene care vor lua startul 
săptămâna viitoare în noul 
sezon al ligilor a doua și a 

treia au un punct comun. Si
tuația financiară dificilă cu 

care se confruntă cluburile hu- 
nedorene (excepțiefăcând, 

poate doar CFR Simeria, care 
s-a anunțat ca o candidată la 
promovarea în liga a 2 a) a 

făcut ca loturile și așa subțiri 
pe alocuri, să fie completate cu 
juniori din propriile pepiniere.

Deși este un lucru îmbucurător, 
faptul că județul nostru încă mai pro
duce fotbaliști care să poată evolua 
ibarte bine în ligile a doua și a treia, lo
turile înțesate cu tineri simt foarte greu 
de sudat, munca antrenorilor 
dovedindu-se a fi de două ori mai 
dificilă, iar atingerea obiectivelor im
puse de conducere pare, la prima 
vedere, foarte greu de realizat.

Dintre cele patru echipe care vor 
reprezenta județul nostru la startul 
noului sezon competițional, Mureșul 
Deva și FC Hunedoara sunt echipele 
care se bazează pe cei mai mulți tineri. 
Sarcina antrenorului de sub cetate, Gică 
Barbu, este una foarte dificilă. Dacă 
până acum câteva zile, Mureșul se 
pregătea pentru un nou sezon în liga a 
treia, unde cu lotul actual ar fi putut 
spera la primele patru locuri, odată cu 
revenirea în liga secundă, lucrurile par 
să se fi complicat. După ce 
Internațional Curtea de Argeș s-a retras 
lăsând locul echipei devene, obiectivul

Probleme cu chiriile la Minerul Lupeni
Problemele financiare cu care se 

confruntă cluburile de fotbal din județ 
nu mai sunt de mult o necunoscută. Sin
gura reprezentantă de seamă a Văii Ji

formației de pe malul Mureșului va fi 
de a evita retrogradarea la finele se
zonului. Gurile rele spun însă că, 
formația nu va mai avea puterea 
financiară de a rezista în liga a doua, 
însă oficialii clubului au ținut să de
monteze toate zvonurile, afirmând că, 
Deva se va lupta pentru menținerea în 
liga a doua, chiar dacă actualul lot ar fi 
făcut față mai bine nivelului din liga a 
treia.

Astfel, în lotul antrenat de Gică 
Barbu, se regăsesc numai puțin de șapte 
jucători sub 21 de ani, cel mai tânăr 
dintre aceștia fiind Alexandru Petresc, 
care are doar 16 ani. în aceste condiții, 
antrenorul Gică Barbu, nu poate spera 
decât la un parcurs în care tânăra echipă 
să evite zonele tulburi ale clasamentu
lui. Mureșul va debuta în noua ediție a 
campionatului, sâmbătă, 28 august, sub 
cetate, împotriva celor de la Silvania 
Șimleul Silvaniei.

Cea de-a doua echipă care se 
bazează pe un lot foarte tânăr este FC 
Hunedoara. Echipa de pe Cema, care 

ului în acest sezon competițional, 
Minerul Lupeni se confruntă, din nou, 
cu probleme de ordin financiar. După 
ce în această vară, lotul minerilor s-a 
subțiat după plecarea mai multor 
jucători, conducerea clubului a încercat 
să acopere posturile rămase libere cu 
jucători liberi de contract de la alte 
echipe din țară. Astfel că după aducerea 
câtorva nume noi și după numirea 
noului antrenor secund, în persoana lui 
Adrian Filip, „lupii” se confruntă cu 
alte probleme. Noii jucători veniți la 
Lupeni au pretenții diferite față de anii 
trecuți. Aceștia și-au exprimat dorința 
de a locui împreună cu iubitele și 
soțiile, lucru care a stârnit indignarea 
președintelui Mihai Basarab, care este 
de părere că pretențiile nou-veniților nu 

va evolua din acest sezon în liga a treia, 
a dovedit în această vară, în cele câteva 
jocuri de pregătire, precum și în meci
urile de Cupă, că este capabilă de un 
sezon cât mai bun. Noii investitori, pre
cum și noul staff tehnic au adus stabil
itate în curtea echipei, care acum câteva 
luni rata promovarea, pe drept, în liga 
a treia, într-un baraj cu Unirea Florești. 
Lotul antrenat de Eusebiu Șuvagău, 
este format în preponderență din juniori 
crescuți în curtea clubului, dintre care 
trebuie amintiți portarul Mihoc, și 
mijlocașul S. Boloș. Cu toate acestea 
noul staff al echipei a reușit să com
pleteze lotul cu jucători aduși din toată 
țara, majoritatea dintre aceștia activând 
tot în ligile inferioare. Primul test pen
tru trupa lui Șuvagău, va fi la mijlocul 
săptămânii viitoare, când hunedorenii 
vor întâlni Arieșul Turda în faza a patra 
a Cupei României, în vreme ce debutul 
echipei de pe Cema în liga a treia va fi 
împotriva celor de la Național Sebiș.

Claudiu Sav

se prea pliază cu perioada dificilă prin 
care trece clubul din Valea Jiului. Buge
tul de care dispune clubul acoperă 
aproape la limită nevoile tuturor celor 
implicați, astfel că, plata chiriilor pen
tru cei proaspăt înregimentați vine ca o 
nouă piedică pentru club. Cu toate aces
tea conducerea a reușit să ajungă la un 
compromis cu cei care s-au alăturat 
minerilor în această vară.

„Acum nu mai vin să stea singuri 
vin cu prietene, iubite, soții, ceea ce ne 
îngreunează nouă situația pentru că 
prețurile sunt destul de piperate și nu 
mai găsim înțelegere. Deocamdată 
clubul va suporta în continuare plata 
chiriilor, iar jucători vor plăti cheltu
ielile din apartament”, a afirmat 
președintele Mihai Basarab.

Tricolorii au pierdut 
la Timișoara meciul
cu Azerbaidjan

Sala „Constantin Jude” 
din Timișoara nu a purtat 

noroc echipei masculine de 
baschet a României în 

duelul cu selecționata re
prezentativă a Azerbaidja

nului. „ Tricolorii” au 
pierdut 101-86, cel de-al 

treilea meci din prelimina
riile Campionatului Euro

pean, divizia B.

După cele două victorii din 
meciurile împotriva Suediei și Al
baniei, selecționata antrenată de 
americanul John Neumann a în
registrat prima înfrângere din ac
tuala campanie de calificare în 
fața unei „multinaționale” a Azer
baidjanului, care a adus la 
Timișoara, alături de câțiva azeri, 
jucători americani, turci sau ruși. 
Ex-sovieticii au dominat tot tim
pul jocul de pe parchetul sălii 
timișorene câștigând trei din cele 
patru sferturi ale partidei. Ex-so
vieticii s-au impus cu 24-16 în 
primul, cu 23-18 al treilea și cu 

31-23 al patrulea, doar sfertul al 
doilea revenind selecționatei 
noastre care s-a impus la șase 
puncte distanță, 29-23. A fost însă 
prea puțin pentru a trece de o 
echipă a cărei joc a fost definit de 
constanță și omogenitate, echili- 
brul rupându-se în ultimele cinci 
minute ale întâlnirii, când oaspeții 
din est s-au distanțat la zece 
puncte pe tabelă.

Pentru „tricolori” cei mai 
buni jucători au fost din nou 
Moldoveanu și Nicoară care au 
marcat împreună 44 de puncte, în 
vreme ce clujeanul Silvășan s-a 
remarcat la aruncările de trei 
puncte.

in clasamentul grupei de cal
ificare, România rămâne pe 
poziția a doua, după cele două 
victorii împotriva Suediei și Al
baniei, în timp ce azerii sunt sin
gurii cu procentaj maxim după 
trei partide disputate. Următorul 
joc pentru „tricolorii” lui Neu
mann, va fi sâmbătă, în compania 
reprezentativei Belaruslui, la 
Minsk.

Claudiu Sav
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07:00

07:55
08:00

2
Telejurnal; Sport; Meteo 
Cu 80 de tablouri la capătul 

lumii (reportaj) 30' Alma Ata 
Armăsarul sălbatic (18.) 
Noah și Saskia (7.) 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vezi România! Episodul 16 
Transformarea (rel.) 
Dovadă de iubire (34.) 
Fotbal UEFA
Spune-mi ce te doare (rel.) 
Cronicile frumoasei luptătoare 

| (mini-serial, 2003, rel. -14.) 
J Telejurnal; Sport; Meteo 

hi Pur și simplu delicios (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
Palatele lumii Episodul 3 
Planeta arborilor (francez se

rial documentar - 8.)
Tragerile Jocker, Loto 5 .'40. 

Loto 6/49 și Noroc
Amintiri din istorie
Vezi România! (rel.) 16 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 1.) 
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Sport; Meteo 
Secretul comorii din Troia 

(german aventură, 2007)
Iubiri dincolo de ecran 
Comanderia, 1375 A.D. (fran

cez serial, 2010 - 6.) 52' cu Cle
ment Sibony, Louise Pasteau

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 16.)
învinge apele!
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui (rel.)
Darul (11.) cu Gillian Alexy 
Telejurnal; Sport
Poate nu știai
Timpul chitarelor (rel.)
Vorbe peste timp 
Telejurnal; Sport
Popasuri folclorice (2008) 
Chip și asemănare (rel.) 
împreună în Europa
Cercul vieții (rel. - 16.) 
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
Jurnalul Euronews 
învinge apele!
Vorbe peste timp
Povești din sălbăticie 
Starhunter (S.F., 2003 - 21.) 
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 9.) 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 - 8.) 50' Pământ sterp 
cu Robson Green, Hermione 
Norris, Alan Stocks, Mark Let- 
heren
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5 1 2 7 3 6
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I! 06:00 
08:00

10.00

13:00
1400

Observator
Liber la vacanță (matinal, 

2010)
Xena: prințesa războinică 

(SUA film de aventură, 1995)
Odihnește-te în pace, dnă Co

lumbo (SUA polițist, 1990)
Observator
Povestea lui Babe Ruth (SUA 

comedie, 1992) 109' cu John 
Goodman, Kelly McGillis, 
Bruce Boxleitner Trim Alvarado

Observator
Bun de cinste (reality show)
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
Observator
Burlacul (emisiune de divertis

ment, 2010)
Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere

06:00
07:00
09:55
10:00
12:00
13:00
J3:45j
1600

>:
I7:00l

Happy Hour (rel.)
Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
9 luni și o crimă (rel.)
Tânăr și neliniștit (rel. - 3803.)
Știrile Pro TV
Adopția (SUA dramă, 1999) 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3804.)
Știrile Pro TV
Trădare de-o noapte (canadian 

dramă, 2003) 88' Prima parte cu 
Nicollette Sheridan, Andrew 
Jackson, Robert Seeliger, 
Amanda Jane Tilson

Știrile Pro TV
Fotbal Europa League: Steaua - 

Grasshoppers Zurich
Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 23.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

07:00
08:15
09:45
11:15
12:30

14:00
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30

19:30

20:30
21:30
22:30

23:30

îngerașul (serial, 2000)
Săracii tineri bogați (rel.) 
Legământul (rel.)
Predestinați (rel.) 
împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008, rel.)
Marina (serial, 2006)
Victoria (serial, 2007)
Vremea de ACASĂ
Legământul (serial, 2008) 
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna

(mexican serial de dramă, 2008) 
Săracii tineri bogați (SUA-co-

lumbian serial, 2009) 
Predestinați (serial, 2009)
Cealaltă față a Analiei (rel.) 
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
14:30
15:30
16:00

18:00
19:00
19:30

20:30
22:00
22:30
23:15
23:30

Camera de râs
Gazdă de profesie (rel.)
Sport cu Fiorentina
Nimeni nu-i perfect (20.)
O clipă de adevăr (rel.)
Galileo
Camera de râs
Prima zi (reality show) 
Nimeni nu-i perfect (rel. - 2O.y 
Un detectiv cu greutate: yo yo 

(acțiune-comedie, 1991, rel.)
Focus 18 90'
Focus Sport
Gazdă de profesie (reality 

show, 2010)
Samurai Girl (4.)
Focus Monden
Trăsniții
Mondenii Show
Visând cu ochii deschiși (SUA 

polițist, 1998) 88' cu Joseph 
Cross, Denis Leary, Dana De- 
lany, Timothy Reifsnyder

ș

20:00

22:00
23:30

15:00 Cursa spre Witch Mountain (SUA aventură, 2009)
16:40 Titanii (SUA dramă, 2000) 113' cu Denzel Washington 
18:30 Păstrează amintirile (SUA dramă, 2008) 90' cu Emily 

Watson, Dermot Mulroney, Gretchen Mol, Krystal Hope Nausbaum 
Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008) 121’ cu Tom 

Cruise, Tom Wilkinson, Kenneth Branagh, Manfred-Anton Algrang 
Moarte la fermă (film documentar, 2009) 83' 
Vânătorii de extratereștri (SUA horror, 2008) 85' cu Carlos Bernard, 

Courtney Ford, Mathew St. Patrick, Rockmond Dunbar

! 15:30
16:30
17:00
19:00

20:00
21:00
22:00

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/17.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 7.)
Harry, gură mare (australian comedie, 1991)
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 14.) 60' cu Kristen

Bell, Percy Daggs, Enrico Colantoni, Jason Dohring
CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 22.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 3.) 30' cu Laura San Giacomo 
Action Jackson (SUA film de acțiune, 1988) 92' cu Carl Weathers, 

Craig T. Nelson, Vanity, Sharon Stone
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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 betonist i

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
I

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

■giner construcții civile, industriale
> agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, pisciculturăjpescuit, vânat

2

inspectoifreferent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase
r 2

operator calculator electronic șî re-
țele 3

operator control nedistructiv
3

ospătar(cheiner) 4

recepțîoner hotel 1

șef de sală restaurant(inaitre
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen-
tare/nealimentare 3

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

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

$ 
vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

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

inspector (referent) resurse umane
1

Telefon: 0755.999.917

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

maistru md.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale I

muncjiecal.la spargerea și tăierea
materialelor de construcții 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat

ospătar-chelner

pregătitor piese încălțăminte
18

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

conducător autospecială 2
mașinist la mașini pt 
terasamente(ifonîst) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

munc.necal.la demol.clădiri^ridă- 
riejnozaic, faianță, gresie,parchet

1

inginer mecanic

mecanic utilaj I

șofer de aototnrisme și camionete
2

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2

Lnpeni 3

Telefon: 0755.999.919
Simeria

Telefon:0755.999.921

hocâxir 1 ștanțator 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

munemecai. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianța, gresie, parchet 8

specialist în domeniul calității 1

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3
zidar samotor 8

con fecți oner tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie

munc.necal.la demil.cladiri, zida
ri ejnozaic,faianță, gresie 1

Telefon: 0755.999.922

munc.necal.la asamblareajnoniarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1 manipulant mărfuri

confccționer-asamblor articole tex
tile 5

mecamc întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confccționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrator bucătărie 
mari)

(spălător vase
1

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

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

operator prelucrare mase plastice
14

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

lansator produse

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri,-po
duri,șosele,baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

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

conducător iinm,patron(giraiit)-co-
merț 1

1operator calculator electric și rețele
1

ospătarfchelner) 1
lucrător gestionar 1

dulgher(exclusîv restaurator) 2

Mică publicitate

sub inginer mecanic automobile
1

motorist Ia motoagregate și mașini 
în silvicultură 1

munc. radio eiecroni st 4
văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

I
agent securitate

asistent medical

femeie de seviciu fierar betonist

mecanic utilaj
î

14 munc.necal.în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924

cusător piese din piele și înlocuitori

administrator

mașinist la mașini mobile pt trans
porturi interioare

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide

munc.necal.la demol. clădiri jno-

IMOBILIARE
k

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
•gnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, totul împrej

muit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
0745.656.454, 0764.075.470

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728.049.989

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier). Tel.0728.233.568

Caut chiriași în Deva, serioși, pt. apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat Tel. 
0734.957.389

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iedera (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsoniera, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962.

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
plus diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. TeL0740.965.191

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. 
Tel.0722.582.097

Ofertă 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. TeL0722.582.097

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu apar
tament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.072L805.675

jjnb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină, 
-SOOOrnp, 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, par
chet, 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 cărămida, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună. TeL0722.582.097

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separat 
sau schimb cu casă. Preț 70.OOOlei neg. Tel.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78rrrp, 
decomandat, amenajat, cu casă modesta 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 0730.346319

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

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Pro
duse naturale, certificate, de calitate superioară- Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 
659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarketcabanova.ro

Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 
m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații Ia telefon nr. 0744200903.

ț iă fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
S^Olei. Tel.0723 421.734,0724.032.939

Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. TeL0743.426.364

DIVERSE

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.TeL 0254.228.748

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț 5000 RON negociabil- TeL: 0755851962

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu defids^e în grade difaite asociate, Dcwn^ADHD. 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752301.008, flyneifl7@yAoo.can

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamstai la 10 la buc. TeL 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. TeL 0743.426364

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

Vând motor tăiai lemne cu moara macinai pe cL rafturi de fier, mese fier suport botoaăe, cortamere fier, 
piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, cknjhc rusești, numești, uși, ferestre din lemn, asprrAr 
practic, aparat sudură, radiocasetnfoane auto și camere, unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu 
picap pe el, tip mobilă traviala phis 1 OOdicuri cn muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcâ Oinstartm. 
Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu Idei buc. Vând mașină de spălat automată, combină frigo
rifică. Sau la schimb animale iepuri, găini TeL0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dahrtațian Tel 0743.832.083

Consultanță pentru S.R.L., PJF.A_, înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activitate, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din mmână-engleză și engleză-mmână. E-mail: 
luca@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 Germania la des- 
tianție, cu mașini modeme climatizate. TeL 0721385.100

Ofertă specială! Vând urgent casă în Urni la I km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt- 1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.000Iei neg. Tel.0735.066.695

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOlei. Tel.0745.494.954

• --------- ------------------

AUTO (

Vând 2 buc. Pompe de injecție pt tractor U 650 și Aro, preț neg. TeL 0757.595.380

Societate comercială angajează electricieni 
pentru fermele de găini ouătoare din Mintia.

Tel. 0254.236.555

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, 
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.
Strada. .Nr.
Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de

Semnătura

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Prenume

Vând rahă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.I08

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

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

t”;
terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,

| anunț cu cZteHar:!

http://glasulhiinedoarei
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarketcabanova.ro
mailto:flyneifl7@yAoo.can
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Silvadez
Adezivi și mortore 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

Mr
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Silvadez^
mortore uscate, adezivi, sape autonivelante

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

SILVA^
LEMNTEk

--- «X-I- MUb Iamm AainLi ■ ~ 1M1-- ■ tampiarte din lemn triplu smuitcat
ați șl ferestre de cu mal huna

parchet diu lemn de laa
paltin sau fr

Supremația calității k

K.C.SI1.VA l.EMNTEX S.R.L.
gat Chiminilia, nr.l21D,comuna llâruu,
Icl/fax: 035-1/501021/22, c-mull: »ilwt(fb»marl.rct

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

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/tonăs

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

23,00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă;

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


