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Peste 400 de copii hunedoreni, 
în grija de statului

•

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

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

i noascăi pe Deputatul loan Timiș.
Dumnezeu

să-i odihnească sufletul!

de pupat \,...de blamat

Subprefectul 
Dorin Gligor

Pentru că le-a cerut drumarilor și silvicultorilor 
să taie copacii periculoși de pe marginea DN7 care 
puteau să pună în pericol siguranța circulației rutiere 
în cazul unei vijelii. Zilele trecute un copac rupt de 
vânt a căzut în drum, provocând un accident care, din 
fericire, nu s-a soldat cu victime.

Moloț au executat lucrări de proastă ca
litate, transformând drumurile asfaltate 

din Deva în adevărate piste de încercare a 
suspensiilor mașinilor.

Președintele 
Consiliului Județean, 

Mircea Moloț, 
Pentru că și-a infiltrat firmele 

clientelare și în special firma viitorului 
ginere în programul ISPA întârziind, în 

acest mod, foarte mult lucrările. Mai 
mult decât atât, firmele agreate de
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Cartofi 
cu brânză 
și cârnafi
Ia cuptor

Ingrediente:

500 g cartofi
100 g smântână
100 g brânză telemea
100 g cașcaval
100 g cântați
1-2 ouă
piper

Se fierb cartofii tăiați ron
dele de 1 cm cu un vârf de sare.

Se dau prin răzătoaTea 
marc brânza și cașcavalul.

Carnații se taie felii și se 
amestecă cu brânza, cașcavalul, 
smântână și ouăle.

Intr-un vas se pun cartofii 
și se toarnă amestecul deasupra. 
Se dă la foc mediu 30 de 
minute.

Pofta hună!Pofta bună!

-Ț-Sfântul Zilei-----------------
Sfântul și slăvitul Prooroc Samuel

Acesta a trăit cu mai bine de o 
mie de ani înainte de întruparea lui 
Hristos, pe vremea când poporul 
iudeu era cârmuit de Judecători. 
Sfântul Prooroc Samuel, feciorul 
lui Elcana și al proorociței Ana a 
fost cel de-al 15-lea și cel din urmă 
Judecător al evreilor. Copil născut 
prin rugăciunea maicii sale, Sfântul 
Samuel a fost încredințat marelui 
preot Eli și a crescut în Legea 
Domnului, fiind foarte sârguincios, 
atât la carte, cât și la săvârșirea 
sfintelor slujbe. Dar, pe cât era Eli 
de bucuros pentru ascultarea și 
râvna lui Samuel, pe atât era de 
mâhnit, din pricina celor doi fii ai 
săi, Ofili și Fineea, care, măcar că 
erau preoți, nu păzeau sfintele rân
duieli și săvârșeau multe fapte 
urâte.

în scurt timp, urgia lui Dum
nezeu s-a abătut nu numai asupra 
casei lui Eli, dar și asupra întregu
lui Israel. Poporul vecin cu is- 
raelitenii, adică, filistenii, au pornit 
război împotriva lor și i-au învins. 
Peste 30.000 de luptători israeliteni

au căzut în bătaie și chiar Chivotul 
Legii, adus în mijlocul taberei, a 
căzut în mâinile filistenilor. Dar, 
odată cu această nenorocire, s-au 
prăpădit și cei doi fii ai lui Eh, pre
cum și marele preot însuși, care, 
numai auzind de pieirea Chivotului 
sfânt, a căzut și a murit. Filistenii, 
din pricina multor nenorociri ce s- 
au abătut asupra lor, au adus înapoi 
Chivotul. Dar Israelul a rămas în 
robia lor, vreme de aproape 20 de 
ani. în acești ani de grea robie, sin
gura nădejde a poporului is- 
raelitean a fost Samuel, ajuns

Judecător, în locul bătrânului Eli. 
Și Samuel nu înceta a-i îndemna să 
se lepede de păcate și să se întoarcă 
la străbuna credință. Filistenii au 
mai pornit și altădată, război, dar 
acum a biruit Israel. Și așa a fost 
toată vremea, cât a trăit Proorocul.

Anii au trecut și Proorocul 
Samuel a ajuns la adânci bătrâneți. 
A încercat să împartă puterea cu fiii 
săi, dar aceștia semănau cu cei doi 
fii ai lui Eli, marele preot. Pe de 
altă parte, bătrânii poporului s-au 
gândit să ridice, pentru Israel, un 
rege cum aveau multe neamuri din 
vremea aceea. Sfântul Samuel a în
târziat un timp să ia o hotărâre, dar, 
în cele din urmă, insuflat de Dum
nezeu, a uns ca rege pe Saul. 
Acesta, însă, făcându-se vinovat de 
fapte pe care nu se cuvenea să le 
săvârșească, Proorocul Samuel, 
purtat de aceeași dumnezeiască in
suflam, a uns pe cel de-al doilea 
rege al lui Israel, pe David, fiul lui 
Esei, din Betleem. Și, ajungând la 
adânci bătrâneți, s-a săvârșit în 
pace.

HOROSCOP
Mănâncă mai puțină came și în

cearcă în schimb peștele. Este mai 
puțin bogat în proteine și mai indicat 
pentru alimentația ta.

nerul de viață, împărtășindu-vă 
diverse mici plăceri.

In dragoste te preocupă mai puțin 
relația de cuplu, cât domeniul profe
sional. Te înțelegi însă bine cu parte

Arăți o agresivitate neobișnuită, 
ceea ce nu îți strică, având în vedere 
că astfel poți cuceri noi teritorii. Ziua
este marcată de întâlnirea unei per
soane a cărei importanță va putea fi evoluată 
în viitor.

Se poate să auzi pe cineva criti
când pe unul dintre prietenii tăi. în
ainte de a adopta o poziție, încearcă 
să afli cât mai multe despre situație. Nu es, 
exclus să ai parte de o surpriză neplăcută.

Te simți destul de inconfortabil la 
serviciu. începi să-ți pui întrebări le
gate de sarcinile jobului și de rolul 
social al acestuia. în relația cu cei din
jur ai un comportament destul de schimbător.

Deși în dragoste ești de obicei 
expansiv, de data aceasta devii mai 
circumspect și nu accepți pe cineva 
lângă tine, decât dacă se află la înăl
țimea așteptărilor tale.

născut:
833: Benjamin Harrison, al 23-lea președinte american

1749: A început domnia fanariotă a lui Constantin 
iță în Moldova.
1791: Navigatorul danez Vitus Jonas Behring a descoperit

■-a lungul timpului

1884: A aparut primul mare cotidian, "Universul'’. Primul 
Stor. Luigi Cazzavillan.

1940: teon Troțki, creatorul Armatei Roșii și tovarăș al 
Benin în Revoluția bolșevică a fost asasinat în Mexic unde 

exilai de Stalin.
1941: Al doilea război mondial: începe asediul german 
orașului Leningrad.

1968: Pe poarta uzinei de la Colibași (Pitești) a ieșit 
I autoturism românesc, Dacia 1100.
981: Intrăm vigoare acordul de încetarea atacurilor îm- 
Iranului. Conflictul s-a soldat cu 300.000 de morți în 

irakienilor

(d. 1901)
1860: Raymond Poincare, pohnciaii francez, al nouălea 

președinte al Republicii (1913-1920) (d. 1934)
1864: Ion I. C. Brătianu, politician român (d. 1927)
1875: Constantin Giurescu, istoric român (d. 1918)
1920: Zoe Dumitrescu-Bușulenga, istoric literar român 

(d. 2006)
1932: Vasili Aksionov, scriitor rus (d. 2009)
1937: Andrei Konccalovski, regizor și scenograf rus
1944: Rajiv Gandhi, politician indian (d. 1991)

Comemorări:
1672: Jan De Witt, matematician și politician olandez.
1872: Dimitrie Bolintineanu, scriitor și publicist român 

(n. 1825 sau 1819)
1910: Nicolae Manolescu, medie oftalmolog și educator 

sanitar, întemeietorul școlii românești de oftalmologie (1903- 
1904) (n. 1850)

1914: Papa Pius al X-Iea
1915: Carlos J. Finlay, medic (n. 1833)
1959: Dimitrie Iov, poet și prozator (n. 1888)
1961: Percy Williams Bridgman, fizician americ;ffi (n. 

1882)
1968: George Gamow, fizician și astrofizician american 

de origine rusă (n. 1904)

Viața familială capătă o mare im
portanță în ochii tăi. Pe de altă parte, 
din cauză că te concentrezi atât de 
mult asupra familiei, riști să-ți pierzi
obiectivitatea în ceea ce privește chestiunile
personale.

Petreci momente deosebit de 
frumoase alături de partenerul de 
viață, departe de casă, poate într-o 
țară străină. Pe de altă parte apar 
între voi discuții legate de bani.

Ți-ai exercitat exagerat de mult 
autoritatea asupra familiei. îți dai 
seama acum că s-ar putea să fie o 
greșeală. încerci cumva să îndrepți 
lucrurile.

Dacă întâmpini dificultăți în co
municarea cu copiii, nu lăsa lucrurile 
să se agraveze. Poți face primul pas 
spre găsirea unei soluții. Un succes
financiar este posibil în domeniul artistic, im
obiliar și cel legat de antichități.

lg Bancurile zilei
© © ©

Un bărbat vine la doctor 
și îi mărturisește că are 
probleme cu potența. Doc
torul îi zice:

- Asta nu mai e în zilele 
noastre o problemă! Toc
mai s-a scos pe piață un 
nou medicament, Viagra, 
care pune capăt tuturor 
problemelor de acest gen.

Doctorul îi prescrie 
pilula și omul nostru 
pleacă. După câteva luni, 
doctorul se întâlnește pe 
stradă cu pacientul:

Domnule doctor, 
medicamentul dv. e o min
une! Vă mulțumesc din su
flet! E minunat!

- Mă bucur să aud asta, 
zice doctorul. Ce părere are

soția dv. despre asta?
- Soția?! întreabă uimit 

omul nostru. Păi de atunci 
n-am mai dat pe acasă...

© © ©

Janos și Ana serbau 10 
ani de căsnicie. La un mo
ment dat, se ridică Janos să 
țină un toast

- Ridic acest pahar pen
tru cei 10 ani de când tră
iesc cu nevasta meu!

Ion, prietenul cel mai 
bun, îl corectează:

- A mea, băi, nevasta 
mea, așa-i corect.

- Taci, bă Ioane, cu a ta 
trăiesc numai de 2 ani!

© © ©

Iei decizii în privința bunurilor 
personale. îți protejezi finanțele in- 
vestindu-le în imobiliare. Dacă ai
unele nelămuriri, este bine să consulți 
un specialist. Faci tot posibilul să eviți certu
rile cu cei dragi și chiar joci rol de mediator 
în dezacordurile apărute în anturajul tău.

Nu reușești să comunici cu cei 
apropiați și neînțelegerile pot să se 
adune. In loc să te închizi în tine, în
cearcă să discuți calm. Ai tendința să vezi lu
crurile în alb-ncgru, refuzând jumătățile de 
măsură. Este important să-ți protejezi bunu
rile și să verifici sistemele de securitate.
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încasări mai mici la ștrand
Ștrandul municipal din Deva a încasat, în acest an, cu aproape 20 de mii de euro mai puțin față de anul trecut

Deși anul acesta s-a dovedit a 
fi cel mai călduros din istorie, 
devenii nu s-au mai înghesuit 
ca în anii precedenți să se ră
corească la ștrandul munici

pal. Criza și vremea 
nefavorabilă din acest an au 
făcut ca încasările de până 
acum să fie cu mult mai mici 

decât cele din 2009.

Suma totală a încasărilor se ridică 
la aproximativ 50 de mii de euro, cu 
•■■nroape 20 de mii de euro mai puțin 
rață de anul trecut. Pierderile suferite de 
baza de agrement în acest an se pot lega 
de faptul că începutul acestei veri a fost 
extrem de capricios, vremea bună în- 
trându-și cu adevărat în drepturi, abia 
pe la mijlocul lunii iulie. De asemenea,

Woi proceduri de înștiințare și somare 
a contribuabililor
Direcția Generală a Finanțelor 

Publice (DGFP) Hunedoara 
informează contribuabilii că a 
fost aprobată procedura pri
vind emiterea și comunicarea 
unor acte administrative pen
tru debitorii care înregistrează 

obligații  fiscale restante.

Astfel, deciziile referitoare la 
obligațiile de plată accesorii se emit 
trimestrial, pentru toți debitorii. Fac 
ex^pție debitorii care înregistrează 
obligații fiscale care fac obiectul în
lesnirilor la plată. Deciziile referi
toare la obligațiile de plată accesorii 

Sfârșit de săptămână încărcat cu istorie 
și folclor, la Costești

în acest final de săptămână 
hunedorenii au întâlnire cu istoria și 
cu voia bună.

Sâmbătă și duminică, munții 
Orăștiei vor răsuna sub acorduri de 
muzică populară, iar amatorii de 
fi ,jci și bere vor popula poiana din 
vechea cetate a Costeștiului. Sub 
denumirea „Istorie, Natură, Cultură 
2010”, mult așteptate de tinerii 
hunedoreni, care s-au obișnuit să se 
distreze, în fiecare an la Costești, în 
mijlocul naturii încărcate de istorie 
și pitoresc, serbările vor demara 
sâmbătă cu o prezentare a sistemu
lui de fortificații din Munții 
Șureanu, pentru ca ziua să se 
încheie cu câteva concerte și un foc 
de artificii.

Duminică iubitorii de folclor 
au întâlnire cu interpreți de muzică 
populară din județ, precum Ciprian 
Roman, Ovidiu Homorodean, Cris
tian Fodor, Mariana Suciu sau Mar
iana Deac. (C.S.)

mulți dintre localnicii care nu s-au uitat 
de două ori în buzunar în vreme de 
criză, au ales alte locații pentru a fugi 
de caniculă, știut fiind faptul că județul 
nostru este unul din județele fruntașe în 
ceea ce privește bazele de agrement și 
posibilitățile de a campa la iarbă verde.

Cu toate acestea, ștrandul din 
Deva este de câțiva ani una din 
investițiile care au adus bani „frumoși” 
la bugetul primăriei, fiind pe locul doi 
după telecabina de pe dealul cetății. 
Astfel, primăria culege „roadele” după 
ce baza de agrement a fost reabilitată în 
urmă cu mai bine de trei ani, iar 
lucrările de modernizare au continuat 
chiar și în acest an, cu îngrădirea baz
inului mare și cu darea în folosință a 
unui nou teren de baschet.

Adulții plătesc pentru un bilet de 
intrare în ștrand 10 lei, în vreme ce 
studenții și elevii plătesc câte 5 lei. 
Prețurile alese de municipalitate nu se

reprezentând penalități de întârziere 
se emit o singură dată trimestrial, 
pentru obligațiile fiscale principale 
care au împlinit 90 de zile de la 
scadență. Decizia referitoare la 
obligațiile de plată accesorii se 
poate emite și comunica debitorului 
ori de câte ori acesta solicită 
achitarea obligațiilor fiscale acce
sorii, cu condiția ca decizia să fie 
confirmată de primire, iar datele din 
confirmarea de primire să fie intro
duse în sistemul informatic, precum 
și atunci când se constată pericolul 
prescrierii dreptului de a stabili 
obligații fiscale.

De asemenea, emiterea și co

pot compara cu cele de la ștrandul din 
Geaogiu Băi, de pildă, unde distracția 
pentru o zi costă nu mai puțin de 20 de 
lei.

Printre cei ce frecventează cel mai 
des ștrandul municipal din Deva se 
numără tinerii din oraș, cărora li se 
adaugă și cei din orașe învecinate pre
cum Hunedoara și Simeria care nu se 
pot bucura de o bază de agrement de 
acest gen. „Vin de câte ori pot pe 
săptămână la ștrandul din Deva pentru 
că prețurile sunt acceptabile, iar 
condițiile sunt foarte bune. Hunedoara 
nu are un ștrand al ei, așa că cel de aici 
ne satisface toate poftele”, spune An
drei Andelescu, din Hunedoara.

Ștrandul municipal din Deva a 
fost complet reabilitat în 2007, iar de 
atunci încasările lui au îngroșat bugetul 
orașului în fiecare an.

Claudiu Sav

municarea somației și a titlului ex
ecutoriu pentru debitorii care 
înregistrează obligații fiscale 
restante se emit după 180 de zile de 
la ultima emitere sau de la data la 
care au fost înregistrate obligațiile 
fiscale restante. Somația și titlul ex
ecutoriu se emit și se comunică deb
itorului ori de câte ori se constată 
pericolul prescrierii dreptului de a 
cere executarea silită. După emitere, 
atât deciziile referitoare la 
obligațiile de plată accesorii, cât și 
actele de executare (somații și titluri 
executorii) se comunică contribua
bililor conform legislației în 
vigoare.

Toamna vine cu vacanțe 
mai ieftine pentru 
hunedoreni

Hunedorenii care nu au 
avut timp sau bani să 

plece în vacanță în timpul 
sezonului estival pot pro
fita de numeroase oferte 

de toamnă.

Agențiile de turism din județ 
pun la dispoziția clienților pa
chete de vacanță diverse. Aceștia 
pot alege între litoralul românesc, 
stațiunile balneare și chiar locații 
din străinătate, la aproximativ 
jumătate de preț față de sumele 
practicate în sezonul estival.

Programul „Litoralul pentru 
toți” le dă posibilitatea de a 
vedea, toamna aceasta, marea 
chiar și persoanelor cu 
posibilități materiale modeste, 
începând cu data de 1 septem

brie, hunedorenii pot petrece 6 
nopți la mare, pentru suma de 
189 de lei. Dacă își doresc pensi
une completă, pot alege varianta 
„Plătește unul, merg doi” care 
oferă 6 nopți de cazare cu pensi
une completă, pentru două per
soane, la prețul de 650 de lei.

Stațiunile balneare au și ele 
oferte speciale de toamnă pentru 
pensionari. Aceștia plătesc, pen
tru o săptămână de cazare la 
Felix, cu mic dejun și tratament 
inclus, 350 de lei.

Cei care vor să își petreacă 
vacanța pe alte meleaguri, pot 
merge în acestă toamnă în Gre
cia. La achiziționarea unui bilet, 
se primește încă unul, la jumătate 
de preț. Concediul unui cuplu va 
costa aproximativ 300 lei, în 
funcție de destinație și de hotelul 
ales. (D.M.)
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J Nouă persoane au fost reținute sub acuzația de trafic internaționai de aro-
■ guri pe relația Bulgaria-Romiinia, după ce în urma a cinci pereheziții do-
1 micUiare au fost găsite aproximativ trei kilograme de heroină, țiigări
' contrafăcute și baniproveniți din vânzarea drogurilor.

Peste 400 de copii hunedoreni, în grija de statului
Hoț reținut de polițiștii 

deveni

Un tânăr, in vârstă de 22 de 
ani, din comuna Bascov, județul 
Argeș, a fost prins de o patrulă de 
ordine publică din cadrul Poliției 
Municipiului Deva în timp ce 
forța lacătele unui magazin ali
mentar din localitate.

Oamenii legii i-au întocmit 
lui Cătălin E. dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
îa&acțiuaii le furt calificat, iar în 
urma verificărilor efectuate de 
polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale s-a stabilit faptul că 
tânărul este autorul mai multor 
furturi comise pe raza comunei 
Bradu, jdaețul Argeș, pe numele 
său fiind emis un mandat de aduc
ere de către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Pitești.

Cătălin E. a fost reținut de 
polițiștii deveni șî predat escortei 
din cadrul Poliției Comunale 
Bradu.

i, la volanul
unui

9

O

Furt calificat și conducere a 
unui autovehicul pe drumurile 

faptele pentru care doi tineri din
Uricani vor răspunde în fața 
instanței. Eei doi tineri, Gabriel 
1., de 20 de ani, din Uricani, care 
eonducea autoturismul, și Alexan
dru -V., de 18 ani, din comuna Rug- 
inoasa, județul Iași, au fost prinși

Muncii din Uricani.
In urna verificărilor efectu

ate polițiștii au stabilit faptul că 
Gabriel E. nu are permis de con
ducere pentru nicio categorie de 
autovehicule, iar autoturismul fus
ese sustras de pe raza orașului Uri
cani. In cauză, a fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 

calificat și conducere a unui au
tovehicul pe drumurile publice 
fără a poseda permis de conduc
ere, cei doi tineri fiind cercetați în 
libertate.

IWtaai

Copacii „periculoși” de pe 
marginea DN 7 de la intrarea în 
Deva dinspre Arad au fost tăiați. 
Inițiativa înlăturării arborilor care 
nuteau sâ cadă peste șosea în cazul 
unor vijelii a avuto subprefectul 
județului Hunedoara, Dorin 
Gligor, după ce zilele trecute o 
rafală puternică de vânt a rupt un 
copac și l-a aruncat pe șosea 
provocând un accident. „Dorim să 
evităm cauzele care, în ziua de 17 
august, au condus la căderea unui 
copac pe DN 7, cu potențiale 
consecințe grave asupra traficului. 
Am solicitat tăierea copacilor care 
prezentau pericol in caz de 
furtună", a declarat Dorin Gligor. 
Acțiunea de tăiere a arborilor s-a 
finalizai în cursul zlei de ieri. La 
operanune au participat angajați ai 
Companiei Naționale de Drumuri

y și ai Romsilva. (M.T.)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Hunedoara
are în evidență aproximativ 400 de copii, abandonați de părinți.

Acești „copii ai statului” tră
iesc în centre de plasament sau 
în căminele unor asistenți ma- 
temali din județ. Dintre ei, mai 
mult de 50 au împlinit vârsta 
majoratului, moment în care 

statul începe să își ia mâna de 
pe ei.

Abandonați de cei care le-au dat 
viață, majoritatea celor aflați sub tutela 
Protecției Copilului și-au trăit copilăria 
fără să știe pe cine ar trebui să strige 
„mama” și „tata”. Instituția care i-a 
avut sub protecție s-a străduit să le 
ofere lucrurile necesare unei dezvoltări 
normale, dar cu siguranță afecțiunea le- 
a lipsit cel mai mult. Pe măsură ce au 
crescut, au realizat că va sosi momentul 
în care vor rămâne singuri, fără educa
toare, psihologi și asistente. Atunci, vor 
trebui să își ia viața în mâini. Privați de 
suportul moral al unei familii, ei nu 
sunt pregătiți să se „ia la trântă” cu 
lumea din afara zidurilor centrelor în 
care au crescut.

Variantele adulților 
care au copilărit 
„la stat”

Tinerii proveniți din centrele de 
plasament sunt considerați, pe drept, o

Impozitarea veniturilor 
persoanelor fizice

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice (DGFP) Hunedoara informează 
contribuabilii că veniturile din dobânzi 
obținute de persoanele fizice pentru: 
depozitele la vedere/conturile curente și 
veniturile sub forma dobânzilor bonifi7 
cate la depozitele clienților constituite 
în baza legislației privind economisirea 
și creditarea în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ; depozitele la termen 
constituite; instrumentele de 
economisire dobândite; contractele 
civile încheiate realizate, începând cu 1 
iulie 2010, sunt impozabile și se vor 
impune cu o cotă de 16% din suma lor, 
impozitul fiind final, indiferent de data 
constituirii raportului juridic.

Baza de calcul asupra căreia se 
aplică cota de 16% este constituită din 
veniturile calculate începând cu data de 
1 iulie 2010 până la data scadenței de
pozitului și înregistrate în contul curent 
sau în contul de depozit al titularului, 
pentru dobânzile aferente depozitelor la 
vedere, depozitelor clienților constituite 
în baza legislației privind economisirea 
și creditarea în sistem colectiv pentru 
domeniul locativ, conturilor curente, in
strumentelor de economisire, precum și 
contractelor civile.

Impozitul pe câștigul net anual im
pozabil de plată/de restituit la sfârșitul 

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441
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categorie defavorizată. Cu toate că 
devin adulți, statul nu îi abandonează, 
ci încearcă să îi integreze cumva în so
cietate. Cea mai avantajoasă variantă 
pentru tineri este școala. Dacă urmează 
studii la zi, tinerii instituționalizați pot 
rămâne „sub aripa” Protecției Copilului 
până la vârsta de 26 de ani. Dintre 
copiii instituționalizați ai județului 
Hunedoara, 12 sunt studenți sau mas- 
teranzi. O altă variantă este revenirea în 
familiile biologice. Rămași fără 
acoperșul centrului de plasament, copiii 
statului, deveniți majori, se pot întoarce 
acasă. Există câteva cazuri în județ, în 
care familiile naturale agrează acest 
lucru, pentru că nu mai trebuie să 
investească bani în creșterea lor. Dacă 
nu își cunosc familiile naturale și nici 
nu vor să studieze, tinerilor proveniți 
din mediul instituționalizat nu le 
rămâne decât să se „lipescă” de o fam
ilie care le poate oferi un acoperiș în 
schimbul muncii în gospodărie sau să 
își găsească o locuință socială și loc de 
muncă.

Stimulent pentru cei 
care îi angajează pe 
foștii „copii 
ai statului”

Chiar dacă părăsesc instituția 
„mamă” cu o diplomă de calificare, 
„copiilor statului” le este destul de greu 

anului fiscal se determină ca diferență 
între impozitul pe câștigul net anual im
pozabil și plățile anticipate datorate în 
anul respectiv.

Câștigurile din operațiuni de vân- 
zare-cumpărare de valută la termen, pe 
bază de contract, precum și alte 
operațiuni de acest gen, se impun cu o 
cotă de 16% la fiecare tranzacție, im
pozitul reținut constituind plată 
anticipată în contul impozitului anual 
datorat. Calcularea, reținerea și virarea 
impozitului revin intermediarilor sau 
altor plătitori de venit, care se virează 
până la 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care a fost reținut. Impozitul 
anual datorat se stabilește de către con
tribuabil prin aplicarea cotei de 16% 
asupra câștigului net anual al fiecărui 
contribuabil.

Veniturile din jocuri de noroc se 
impun cu cota de 25%.

Contribuabilii, persoane fizice 
care reziliază contractele de închiriere 
în cursul anului, a căror chirie este 
exprimată în lei, au obligația să 
înștiințeze în scris în termen de 5 zile 
organul fiscal competent, anexându-se 
în copie documentele din care să rezulte 
rezilierea contractelor, respectiv 
declarația pe propria răspundere.

să se angajeze. Există în rândul angaja
torilor mentalitatea că acești tineri sunt 
mai slab pregătiți. Pentru a stimula an
gajarea lor, statul le oferă patronilor 75 
la sută din salariul mediu net, timp de 
doi ani, pentru fiecare persoană 
angajată, care face dovada că provine 
din instituțiile de Protecție a Copilului.

Șanse egale?

Șeful serviciului DGASPC Hune
doara, Ionela Lazăr, este de părere că 
tinerii proveniți din centrele de plasa
ment nu au șanse egale cu cei care au 
crescut într-o familie. „Din nefericire, 

așa-zișii copii ai statului nu au 
șanse egale cu tinerii care au trăit în 

Proces amânat în cazul pedofîlului 
Paul Dorday

Profesorul englez de filosofie Paul Dorday, britanicul condamant la trei ar 
jumătate de închisoare, după ce a abuzat sexual de mai mulți minori din Petroșani, a 
ajuns ieri în fața instanței, cerând reducerea pedepsei. Pentru că judecătorii nu au luat 
o hotărâre în acest sens, procesul a fost amânat.

Pedofilul, rezident în Olanda, a venit în România în 2008, în calitate de consult
ant în afaceri al unei companii multinaționale. Englezul își închiriase un apartament 
în municipiul Petroșani, unde îi ducea pe copiii racolați direct sau prin intermediul 
unor complici. Băieții nu erau forțați să întrețină raporturi sexuale, ci erau ademeniți 
cu diverse cadouri, ori cu sume de bani cuprinse între 100 și 300 de lei (suma maximă 
era oferită numai dacă minorii se lăsau fotografiați). înainte să fie depistat de polițiști, 
pedofilul nu mai mergea în Valea Jiului, ci prefera să cheme copiii într-un apartament 
din București, unde a și fost prins, anul trecut, în timp ce se pregătea să întrețină ra
porturi sexuale cu doi minori. Asupra lui polițiștii au găsit un laptop performant, un 
telefon și un aparat foto, unde avea stocate aproximativ 1.000 de imagini cu minori în 
diverse poziții pornografice, iar altele cu minorii la plimbare. (M.T.)

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 m 
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.

familiile naturale. E greu să răzbată și 
pentru un copil care are mamă și tată. 
Depinde foarte mult de caracterul lor și 
de cât de receptivi sunt la sfaturile pe 
care le primesc de la asistenții, educa
torii și psihologii care îi form, 1. 
Avem cazuri de tineri care au studiat, 
și-au găsit locuri de muncă și s-au real
izat, dar și cazuri mai triste în care au 
refuzat să mai meargă la școală-sau nu 
s-au adaptat în familiile care le-au oferit 
un adăpost. Din cei 11 copii, care au 
părăsit sistemul anul acesta, 6 dintre ei 
trăiesc pe cont propriu și au un loc de 
muncă stabil”, susține Ionela Lazăr.

Doriana Matei



|g 2011 va ti un an șreu neutru România
Perpsectivele pentru 2011 devin tot mai sumbre pentru România. Șeftil Provident Fi
nancial România, Russell Johnsen, spune e'â se așteaptă la o continuare a recesiunii 
și anul viitor, pentru al treilea an fa rând. în opinia directorului. România ar trebui 
să se orienteze spre investițiile în infrastructură pentru a surtnonla recesiunea.
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Subvențiile la căldură ar putea fi menținute și în această iarnă
Grupul interministerial care 

analizează variantele privind
subvențiile acordate populației pentru 
plata energiei termice va propune pre
mierului Emil Boc ca ajutoarele să fie 
menținute în această iarnă, iar 
investițiile în sistemele actuale să fie 
Sistate, potrivit președintelui ISPE, Dan 
Gheorghiu.

"Vom propune premierului Emil 
Boc menținerea subvențiilor în acest 
an. Trebuie să se oprească investițiile în 
tehnologiile vechi și înlocuirea lor cu 
unele noi, pentru reducerea consumului 
de energie primară și diminuare a 
poluării", a declarat agenției MEDI
AFAX, președintele Institutului de 
Studii și Proiectări Energetice (ISPE), 
Dan Gheorghiu.

Premierul Emil Boc a cerut recent 
mai multor miniștri ca până joi, să îi 
prezinte un raport privind variantele de 
subvenții la energia termică furnizată în 
sistem centralizat populației.

Grupul interministerial este format 
din reprezemtanți ai ministerelor 
Economiei, Muncii, Administrației, 
Mediului și Finanțelor, precum și din 
oficiali ai Autorității Naționale de Re
glementare în Domeniul Energiei și ai 
ISPE.

Gheorghiu a adăugat că o parte din 
banii pentru înlocuirea sistemelor cen
tralizate actuale de furnizare a căldurii 
către populație ar putea fi atrași din 
vânzarea certificatelor de CO2.

El nu a putut preciza care va fi 
nivelul investițiilor pentru înlocuirea 

tuturor sistemelor termice din cele 85 
de orașe unde căldura este asigurată în 
sistem' centralizat.

Totodată, transferul unor centrale 
electrotermice de la autorități locale 
către Ministerul Economiei nu va fi 
figura printre propunerile care vor fi 
transmise primului-ministru, a mai spus 
Gheorghiu.

Președintele Traian Băsescu a 
anunțat în luna mai, după finalizarea 
negocierilor cu FMI, un pachet de 
măsuri pentru reducerea cheltuielilor 
bugetare, printre care și diminuarea 
masivă a subvențiilor la încălzire prin 
direcționarea fondurilor doar către per
soane cu venituri reduse.

Anticoncepționalele cresc performanțele
intelectuale

Un grup de cercetători de la 
Diversitatea Salzburg din Austria au 
aj s la concluzia că 
anticoncepționalele au capacitatea de a 
mări anumite regiuni ale creierului, 
zone ce răspund de conversație și mem
orie. Potrivit oamenilor de știință, 
pilulele contraceptive măresc volumul 
creierului cu 3%.

Pentru a ajunge la această con
cluzie, specialiștii austrieci au studiat 
diferențele între creierul bărbaților și 
cel al femeilor, atât a celor care 
foloseau această metodă de 
contracepție, cât și a femeilor care nu 
luau pilule. Astfel, după ce creierul vol
untarilor a fost scanat în repetate rân- 

sari, s-a descoperit că femeile care luau 
pilule anticoncepționale, indiferent de 
tipul pastilelor, aveau creierul mai dez- 
vp^at în anumite regiuni, după cum se 
n. sionează în raportul apărut în jur
nalul Brain Research.

Faptul că regiunile care răspund 
de memorie și abilități verbale se

Familiile copiilor decedați la maternitatea
Giulești vor primi câte 5.000 de lei

Familiile nou-născuților care au de câte 5.000 de lei, iar pentru cei care 
decedat în urmă accidentului de la Ma- au fost răniți - câte 3.000 de lei, a decis 
temitatea Giulești vor primi un ajutor Guvernul în ședința de miercuri.

dezvoltă mai mult grație pilulelor face 
ca și funcțiile acestor regiuni să se 
îmbunătățească, sunt de părere oamenii 
de știință. Specialiștii subliniază faptul 
că nu se știe încă în ce fel acționează 
anticoncepționalele asupra creierului, 
dar se pare că datorită conținutului de 
estrogen și progesteron întăresc și 
măresc anumite funcții ale creierului.

Anticoncepționalele au și alte 

beneficii dincolo de prevenirea unei 
sarcini nedorite. Unul dintre cele mai 
importante beneficii îl reprezintă 
scăderea riscului de cancer ovarian. în 
cazul pacientelor cu ovar polichistic, 
medicii recomandă anticoncepționalele 
ca metodă de tratament. în acest mod, 
ovarul va fi pus în repaus, ceea ce duce 
la dispariția chisturilor din care se poate 
dezvolta cancerul ovarian.

Premierul Emil Boc a anunțat 
marți că familiile nou-născuților care au 
fost victimele accidentului de la mater
nitatea Giulești vor primi ajutoare de 
urgență din partea Guvernului.

"în primul rând, vreau să transmit 
și eu familiilor îndoliate condoleanțe 
pentru tragicul eveniment petrecut 
aseară, care, la fel ca pe orice român, 
m-a șocat și pe mine, și vreau să asigur 
familiile îndoliate că vor primi suportul 
statului sub forma unor ajutoare de 
urgență pentru a trece și a ușura din 
imensa durere pe care o au. în rest, 
celelalte aspecte .vor fi discutate în 
cadrul Guvernului", a declarat Boc. El 
a mai spus că nu dorește să facă alte 
declarații pentru a nu influența ancheta 
în derulare.

Un incendiu a izbucnit, luni, la 
maternitatea Giulești, în urma căruia au 
murit patru nou-născuți, iar alți șapte 
sunt internați în stare gravă. Procurorii 
Parchetului de pe lângă ÎCCJ au în
ceput, marți, urmărirea penală in rem, 
adică în lipsa unui autor al infracțiunii, 
pentru ucidere din culpă și vătămare 
corporală.

< N
Vânzarea de vodcă e interzisă
la Moscova după ora 22.00

Primăria Moscovei a inter
zis vânzarea de băuturi al

coolice tari între orele 
22.00 și 10.00, aceasta 

fiind o nouă măsură de 
combatere a alcoolismului 
care provoacă moartea a 

jumătate de milion de per
soane pe an în Rusia.

Textul care conține această 
interdicție a fost semnat și va fi 
publicat în curând, a declarat pen
tru AFP primăria capitalei, confir
mând informațiile apărute în 
presa rusă.

"Primarul Iuri Lujkov a sem
nat o hotărâre care stipulează că 
începând cu 1 septembrie 2010, 
vânzarea cu amănuntul a 
băuturilor conținând peste 15 la 
sută alcool etilic va fi interzisă în 
intervalul orar 22.00-10.00 ", a 
precizat un oficial din cadrul 
primăriei, citat de agențiile ruse.

O interdicție similară a fost 
introdusă în primăvară în 
regiunea Moscova (care include 
capitala), unde vânzarea de 
băuturi alcoolice tari a fost 
interzisă între orele 21.00 și 

yll.00.

Unii experți au criticat 
această abordare de combatere a 
alcoolismului apreciind că aceasta 
va conduce la un comerț ilegal cu 
votcă și va crește numărul vic
timelor, deja foarte numeroase, 
ale alcoolului contrafăcut.

Din 6 august, șoferii ruși nu 
mai au dreptul să bea la volan, o 
interdicție votată la cererea 
președintelui rus, Dmitri 
Medvedev.

"Știm bine cum te apuci de 
băut: mai întâi un păhărel, apoi 
două, trei și tot așa", a argumentat 
el.

Abuzul de alcool ucide 
jumătate de milion de persoane în 
fiecare an în Rusia și se 
repercutează asupra speranței de 
viață a bărbaților, inferioară unor 
țări sărace precum Bangladesh 
sau Honduras, potrivit statisticilor 
oficiale.

Medvedev a făcut apel în 
repetate rânduri la intensificarea 
luptei împotriva alcoolismului în 
Rusia, deplângând că cetățenii săi 
beau în prezent mai mult decât în 
anii '90, după destrămarea URSS.

El a recunoscut în urmă cu un 
an că măsurile luate în ultimii ani 
de stat pentru a scădea consumul 
de alcool în Rusia nu au dat rezul
tate.
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De la Roșia Montană la Vârful Corabia
și Ampoița (I)
Se spune că nu există munte, 

lac sau apă curgătoare din 
Apuseni care să nu ascundă o 
poveste... o legendă... un mis
ter. Nu vom afla poate nicio
dată cine au fost, de unde au 
venit, dar mai ales cum gân

deau acei oameni din vechime 
care au dat pentru prima dată 
nume și sens tuturor lucrurilor 

și ființelor de pe aceste 
meleaguri.

Roșia Montană, 
o așezare cosmopolită

La Roșia Montană, ca pretutindeni 
în Munții Metaliferi, cum este cunoscut 
sectorul sudic al Apusenilor, s-au sta
bilit, de-alungul timpului, aproape toate 
semințiile care s-au perindat, prin 
această parte a lumii, atrase fiind de 
bogățiile minerale, dar mai ales de 
aurul și argintul ascuns la rădăcina 
străvechilor structuri vulcanice.

Au trecut aproape două milenii de 
la sosirea primilor coloniști illiri, 
mineri din Dalmația aduși în anticul Al- 
bumus Maior, de către administrația 
romană, după cucerirea Daciei, pentru 
a extrage prețiosul metal din 
măruntaiele munților, dar urmele 
activității miniere, care a continuat, cu 
unele întreruperi până în prezent, se 
mai văd încă și astăzi...

în strânsă legătură cu această 
îndelungată istorie, cu siguranță a fost 
și destinul așezării, care din Evul 
Mediu și până în epoca modernă și-a 
luat numele de: Valea Roșie, Veres- 
patak sau Roșia de Munte, de la pârâul 
care își adună o parte din apele sale tul
buri... roșii... brune, din întunericul 
străvechilor galerii de mină.

Exploatări miniere 
vechi, proiecte noi

Cele mai importante vestigii, vor 
fi scoase la lumină după anul 2000, în 
cadrul Programului Național de Cerc
etare Arheologică de la Roșia Montană, 
care propune ecologizarea zonei, în 
paralel cu reluarea activității miniere pe

baza unor tehnologii modeme.
în viitorul „parc arheologic” pe 

care îl prevede proiectul, alături de cen
trul istoric al așezării actuale Roșia 
Montană, cu cele 35 de case de secol 
XIX, monument istoric, perimetru care 
include și galeriile romane de la 
Cătălina Monulești și Masivul 
Văidoaia, vor fi incluse și conservate 
cele mai importante vestigii arheolog
ice descoperite până în prezent: Monu
mentul funerar de la Tău Găuri, zona 
dealului Carpeni, sectorul minier Păru 
Carpeni (sistemul hidraulic roman) și 
zona Piatra Corbului.

Așa arată astăzi una din carierele 
din apropiere, abandonate odată cu 
închiderea vechii exploatări a minereu
lui aurifer de aici de pe Dealul Cetății, 
cândva emblemă a Roșiei Montane... 
La fel ca în antichitate, aurul era extras 
dintr-unul din corpurile de brecii de ex
plozie, alcătuite din dacite, gresii și 
argile prinse într-o matrice argiloasă de 
culoare neagră.

Sub haldele fostei exploatări, 
începută cu mult înainte de 1990, se as
cund resturile galeriilor mai vechi, care 
aidoma unor ochi ciclopici, dominau 
odinioară peisajul...

Doar cine nu vrea să vadă își poate 
imagina că ștergerea acestor răni de
schise din peisajul de la Roșia Montană 
ar putea fi gândită în absența unor 
tehnologii avansate și costisitoare de re- 
modelare a reliefului, folosite în paralel 
cu exploatarea.

Ținutul buciumanilor

După ce străbatem lungul și întor- 
tochiatul fir al văii, urcăm din locali
tatea Bucium pe cumpăna de ape care 
se răsfiră dincolo de Detunate, spre 
Corabia și Vulcoi, munți intrați deja în 
legendă, pe urmele unor străvechi 
exploatări miniere care încă își mai 
așteaptă descoperitorii... Locuitorii 
acestor locuri își spun buciumam, iar ca 
multe alte așezări din această parte a 
Metaliferilor, sub numele de Bucium se 
adună mai multe sate, șase la număr: 
Cerbu, Sat, Muntari, Izbita, Șasa și 
Poieni, înșirate în lungul unor văi

adânci precum: Negrileasa, Valea Albă, 
Șasa, Bucium și Valea Abrudelului. 
Regiunea este dominată de vârfurile 
Boteș, Vulcoi și Corabia în sud, XTe- 
grileasa în sud-est, Conțu, Be<. ^a, 
Frasin și Măgura în partea Centrală, 
Detunatele în nord-est. Mai departe, 
străjuiesc zona înălțimile surori numite 
Geamăna. De remarcat este că golul 
alpin începe aici de la o mie de metri 
altitudine, fapt care a favorizat practi
carea în această zonă, nu doar a miner
itului, ci și a agriculturii montane. 
Aceste două ocupații tradiționale au 
generat de-alungul unei istorii multim
ilenare numeroase forme de relief 
antropogen...
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Un tărâm încărcat 
de istorie

în Poiana Narciselor

în locuri înalte și deschise ca și 
acesta din „Poiana narciselor” trebuie 
să se fi întâlnit la sărbătorile mari de 
peste an, așa cum se mai întâlnesc și azi

Baia „La Domni

Drumeți „pe un picior de plai in Apuseni

Exploatarea importantelor 
zăcăminte de aur din această regiune 
muntoasă a început odată cu instalarea 
stăpânirii romane în Dacia. Au trecut de 
atunci aproape două milenii, iar peste 
urmele primelor exploatări miniere în
temeiate de coloniștii mineri aduși de 
pe tot cuprinsul Imperiului Roman s-a 
așternut uitarea. Nimic din liniștea și 
pacea acestui ținut nu mai amintește de 
zbuciumul și forfota de atunci. Tăcută, 
aparent sfioasă, natura și-a țesut din 
nou, cu tenacitate covorul ei de vietăți, 
peste trupul mineral al muntelui scor
monit cu furie în căutarea prețiosului 
metal. Multe dintre drumurile forestiere 
abadonate în prezent, mai ales cele de 
creastă sau pe curba de nivel au fost 
construite aidoma drumurilor romane 
pe care au pășit aici, în Apuseni, primii 
căutători de aur, și pe care le-a folosit, 
populația rămasă în zonă, multă vreme 
după retragerea administrației romane 
din Dacia.

Apele care ies din minele vechi 
de la Bucium 

la început de mai, semenii noștri din 
vechime. Obiceiul, care își trage seva 
din vremuri poate și mai vechi, s-a 
păstrat până în zilele noastre în tradiția 
tuturor populațiilor românești din 
zonele montane, dar mai ales aici în 
Apuseni, sub numele de nedeie. Până 
de curând nu au existat prea multe 
informații despre istoricul exploatărilor 
miniere din acest sector muntos. In anul 
2004, un colectiv de arheologi de la 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane 
din Deva, au început cercetările sistem
atice în această regiune. Deși sporadice 
și bazate de multe ori pe descoperiri 
întâmplătoare sau informațiile culese 
de la căutătorii de comori care au bân
tuit dintotdeauna aceste foste regiuni 
minere, studiile anterioare au stat la 
baza stabilirii sectoarelor care urmau să 
fie cercetate. Gradul de izolare al regiu
nii, lipsa drumurilor de acces, dar și re
lieful accidentat au făcut posibilă 
păstrarea în condiții acceptabile a unor 
necropole romane, dar și a urmelor 
lasate de lucrările miniere de epocă 
antică, medievală... sau din trecutul 
apropiat.

Lăsăm în urmă platforma năpădită 
de vegetație, pe care încă se mai zăresc 
resturile de carote de la unul din fora
jele geologice, relativ recente... și ne 
afundăm, pe drumul din ce în ce mai 
anevoios, blocat pe alocuri, de trunchi
urile copacilor doborâți, de furtunile de 
peste an către una din ciudatele struc
turi, aidoma unor halde străvechi, care 
împânzesc versanții. Putem să ne 
considerăm norocoși... De sub hățișul 
încă verde... în coasta muntelui, la 
rădăcina brazilor uriași, se deschide ar
cada unei controversate galerii de mină. 
Săpată direct în stânca dură a muntelui, 
galeria, cunoscută sub numele de Petru 
și Pavel, dar căreia localnicii îi mai 
spun și Baia „La Domni”, în ciuda 
prăbușirilor și alunecărilor de teren, 
care au obturat-o de mai multe ori de-a 
lungul timpului, își dezvăluie incon- 
fundabilul profil trapezoidal specific 
minelor din perioada romană. Se pare 
că în epoca imperiului, pe vremea 
Măriei Tereza, galeria romană a fost 
reactivată. Ea a fost părăsită probabil, 
imediat după epuizarea filonului și 
redeschisă ulterior sporadic, de către 
cei care mai sperau încă să scoată ceva 
din inima muntelui. în galeria de mină 
au fost descoperite fragmente de opaițe 
și dălți de fier considerate a fi romane.

Cercetări arheologice 
în secolul al XIX - lea

Dar să ne întoarcem în timp, prin 
anul 1878, la vremea în care, Lukâcs 
Bela descoperea pe platoul numit 
Boteș, la cumpăna de ape dintre Ampoi 
și Valea Abrudelului un număr de circa 
60 de tumuli, movile funerare cu di
ametrul de 6 până la 7 metri și 
înălțimea de un metru. Tot el va săpa, 
un an mai târziu și în punctul Corabia 
descoperind o altă necropolă tumulară. 
Cercetările vor fi continuate abia prin 
1885 de către Teglâs Gabor care va de
limita suprafața ocupată de această 
necropolă, iar prin anul 1890 va publica 
o hartă a regunii pe care erau indicate 
cele două necropole cunoscute precum 
și alte două noi grupări de morminte, 
una la nord de dealul Boteș, iar cealaltă 
la sud-vest de acesta spre capătul văii 
Pietrii.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

Zona „ târgului și bisericile Roșiei



Actrița Sandra Bullock a finalizat procedura de adopție și a devenit, 
oficial, mania bebelușului de culoare Louis Bardo Bullock, născut în 
ianuarie 2010, în orașul american New Orleans, informează 
femalefirst. co. uk.

Britanny Murphy 
era dependentă de pastille, 
în ultimul său film

Brittany Murphy se prăbușește 
pe podea și este dusă pe targă exact 
cum s-a întâmplat și în realitate, în ul
timul ei film, "Abandoned", potrivit 
The Sun.

Actrița apare de asemenea într- 
o secvență în care înghite foarte 
multe medicamente, consultă un psi
hiatru care îi prescrie un cutie de 
pastile.

în urma anchetei a reieșit că 
actrița în vârstă de 32 de ani suferea 
de pneumonie care s-a agravat după 
ce a consumat multe medicamente.

Cinci luni mai târziu, soțul ei, 
scenaristul Simon Monjack, a murit 
în împrejurări similare.

în ultimul ei rol, starul din Eight 
Mile, joacă rolul unei femei care-și

duce iubitul la spital pentru o 
operație, iar apoi află că a dispărut.

Filmul "Abandoned", în care 
joacă Dean Cain și Mimi Rogers, a 
fost lansat pe DVD în SUA.

Michael Douglas 
ar putea rămâne 
fără voce

O veste proastă nu vine 
niciodată singură. După ce a fost di
agnosticat cu cancer la gât, Michael 
Douglas riscă acum să își piardă și 
vocea și a fost avertizat că, în urma 
tratamentului cu radiații și chimioter
apie, s-ar putea să nu mai poată juca 
niciodată.

Doctorii speră însă ca starul să 
se recupereze total. Actorul, în vârstă 
de 65 de ani, urmează să se supună 
terapiei în cursul acestei săptămâni, 
la New York, în încercarea disperată

a medicilor de a evita să îi opereze 
laringele.

însă dacă Michael nu va reuși să 
treacă peste probleme cu ajutorul 
tratamentului specializat se va inter
veni chirurgical, iar o laringectomie 
parțială sau completă ar putea să îl 
lase cu vocea schimbată sau, și mai 
grav, fără ea.

Dar câștigătorul premiului 
Oscar este foarte încrezător. „Sunt 
foarte optimist”, a mărturisit el.

Silviu Prigoană 
va deveni tată de băiat

După trei băieți, Silviu Prigoană 
visa să aibă în sfârșit și o fetiță. însă 
nici de data aceasta dorința nu i-a fost 
îndeplinită. Adriana Bahmuțeanu a 
aflat de curând sexul copilului, iar 
rezultatul a fost o adevărată surpriză 
pentru politician.

„I-am spus să nu îndrăznească 
să moară acum din cauza prob
lemelor lui cardiace, că mă lasă 
singură cu doi băieței: unul pe care îl 
avem deja și altul pe care îl vom avea 
peste aproape patru luni. Am aflat 
care e sexul copilului după ce am

făcut încă o ecografie, iar băiețelul a 
stat «la poză» ca să ne dăm seama ce 
sex are”, a declarat vedeta pentru 
Libertatea.

însă cei doi nu au renunțat la 
gândul că într-o zi vor avea și o fetiță. 
„E clar, după ce nasc, va trebui să tre
cem din nou «la treabă» și să facem 
încă un copil. Prigoană vrea și o 
fetiță, așa că nu am scăpare, trebuie 
să-i îndeplinesc dorința și vom face 
copii până când visul i se va în
deplini”, a completat Adriana.

Manson și Evan Rachel Wood 
au rupt logodna

Nu merge și gata. Marilyn Man- 
son și Evan Rachel Wood și-au spus 
din nou adio. Rockerul și actrița de 
22 de ani au rupt logodna, iar muzi
cianul se pare că și-a înecat amarul 
petrecând în Los Angeles cu un grup 
de femei.

„Tocmai s-au despărțit și el a 
avut nevoie de o ieșire în oraș cu pri
etenii lui”, a declarat o sursă.

Perechea a avut parte de o 
relație cu suișuri și coborâșuri, de 
când s-a format, în 2006. Prima 
despărțire a avut loc în octombrie 
2008, dar în februarie 2009, cei doi 
s-au împăcat. Iar dacă interpretul pe
trece, Evan Rachel Wood își 
canalizează toată energia asupra cari
erei. J

Naomi Campbell este datoare la stat
Naomi Campbell nu și-a achitat 

taxele, în valoare de 63.487 de dolari, 
pentru veniturile încasate în 2009, Fis
cul american cerând punerea sub 
sechestru a bunurilor top modelului, 
potrivit cotidianului The Detroit News, 
citat de femalefirst.co.uk.

în cererea de punere sub 
sechestru, depusă pe 28 iulie, la Biroul 
de registratură de la New York, este 
dată adresa lui Naomi Campbell din 
Carnegie Hall Tower, New York.

Ultimele săptămâni au fost destul 
de agitate pentru top modelul în vârstă 
de 40 de ani. Ea a trebuit să apară în 
fața curții de la Haga, în Olanda, pe 5 
august, pentru a depune mărturie în 
procesul fostuui dictator liberian 
Charles Taylor.

în timpul procesului, Naomi a fost 
acuzată de fosta ei agentă, Carol White, 
că ar fi primit "diamante sângerii" - dia
mante extrase în zone de conflict și 
vândute pentru a alimenta desfășurarea 
campaniilor de război - din partea lui 
Taylor, pe care l-a întâlnit la o petrecere 
organizată, în septembrie 1997, de fos
tul președinte sud-african.Nelson Man

>

dela.
Naomi Campbell a declarat în fața 

judecătorilor de la Haga că nu știa în 
acel moment cine era persoana care i-a 
oferit diamante brute, pe care le-a de
scris ca fiind "câteva pietre mici, cu as
pect murdar", primite în toiul nopții,

după dineul de la reședința lui Mandela.
Actrița Mia Farrow a depus și ea 

mărturie la proces, acuzând-o pe Naomi 
Campbell că s-a lăudat că a primit un 
"diamant enorm" de la Charles Taylor.

Româncele visează să arate ca Inna
Româncele o admiră pe Inna, 

reiese dintr-un sondaj realitzat de per- 
fecte.ro. Dacă până acum și-ar fi dori să
aibă corpul Mihaelei Rădulescu sau al 
Andreei Raicu, de când Inna e pe val, 
și româncele și-au schimbat 
preferințele.

Și Bianca Drăgușanu are un corp 
râvnit de multe românce, în schimb, 
Andreea Bălan, Mihaela Rădulescu și 
Anda Adam sunt pe ultimele locuri în 
preferințele româncelor.

Iată rezultatele ale sondajului:
l.Inna
2. Catrinel Menghia
3. Andreea Raicu
4. Laura Cosoi
5. Bianca Drăgușanu
6. Monica Bârlădeanu

7. Ileana Lazariuc
8. Andreea Bănică
9. Gina Pistol
10. Andreea Bălan
11. Mihaela Rădulescu
12 . Anda Adam

femalefirst.co.uk
fecte.ro


lg Marii fâvoriți s-au calificat în optim 
Murray s-au calificat în grup în opt 
puțin pe teren, pentru că adversarul

îfe de finală la Cincinnati. Nadal, Federer. Djokovici și 1 - /
imile turneului de la Cincinnati - Federer a stat cel mai 1 * J
său, Istomin, a abandonat. Murray a avut cele mai / ‘ /
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multe emoții, fiind nevoit să joace un set decisiv contra lai Jeremy Chardy. / Vineri, 20 august 2010

înfrângeri în partidele amicale Oltchim Râmnicu Vâlcea
pentru Mureșul Deva și FC Hunedoara participă la un nou turneu 

de pregătire

Mureșul Deva și FC Hune- 
. jara au mari probleme înain
tea debutului în actualul sezon 

competițional.

Ambele echipe au jucat, la mi
jlocul acestei săptămâni, partide de 
pregătire în compania unor echipe 
din județ. în vreme ce FC Hune
doara și-a măsurat forțele împotriva 
celor de la Minerul Lupeni, devenii 
au întâlnit pe stadionul de la poalele 
cetății modesta formație de liga a 
patra FC Cisnădie. Astfel că, după 
cele două partide test, cele două 
echipe se confruntă cu o serie de 
probleme.

Lot subțire și prea 
puține meciuri 
în picioare

în curtea celor de la Mureșul 
Deva domnește incertitudinea. De
venii nu știu dacă vor face față par
tidelor din eșalonul secund atâta 
vreme cât lotul, pe care l-a avut la 
dispoziție antrenorul Gică Barbu 
pentru testul cu cisnădenii, n-a 
depășit 13 jucători. Mai mult, 
gazdele au fost nevoite să înceapă 
partida cu doar 10 jucători de câmp, 
majoritatea dintre aceștia fiind ju
niori. Doi dintre cei mai promițători 

dintre aceștia, Alexandru Petresc și 
Alexandru Dan, au fost convocați la 
o acțiune a Naționalei Under 17, iar 
Adrian Lăcătuș a luat loc în tribună 
fiind accidentat. Lotul Devei este 
unul din cele mai subțiri din liga a 
2-a, lucru care face ca menținerea în 
eșalonul secund să devină aproape 
de o misiune imposibilă. Devenii, 
conduși de Gică Barbu, au fost 
învinși de către formația de liga a 
patra cu 2-1, jocul alb-roșilor fiind 
unul foarte slab. Cu toate acestea, 
nu numărul jucătorilor pe care îi are 
la dispoziție pare să îl îngrijoreze pe 
Barbu, acesta fiind de părere că 
echipa ar mai avea nevoie de câteva 
jocuri până la startul competiției. 
„Sper să mai jucăm cel puțin trei 
meciuri amicale până la startul cam
pionatului, iar în ceea ce privește 
lotul sperăm să mai cooptăm pe ul
tima sută de metri câțiva jucători”, 
a declarat Barbu. în aceste condiții, 
Mureșul Deva va fi, sezonul acesta, 
una din cele mai tinere echipe din 
liga a 2-a, seria vestică.

Pe Cerna se lucrează 
la omogenitate

Nici pe orașul de pe Cema lu
crurile nu par să stea mai bine. 
Jucătorii conduși de Eusebiu 

Șuvagău au pierdut prima întâlnire 
din „dubla” amicală cu echipa din 
liga a 2-a Minerul Lupeni. Alb- 
albaștrii au fost învinși la Lupeni cu 
3-1, formația din Valea Jiului 
dovedindu-se mai puternică decât 
cea a tinerilor „corbi”. Lotul de 22 
de jucători pe care îl are la 
dispoziție noul antrenor se va în
drepta pentru un cantonament la 
Cinciș, imediat după ce vor juca ce- 
a de-a doua partidă, împotriva 
„minerilor”, la Hunedoara. Lotul 
trebuie definitivat și omogenizat cu 
atât mai mult cu cât băieții lui 
Șuvagău vor întâlni miercuri, în 
faza a IV-a Cupei României, pe cei 
de la Arieșul Turda. Lucrurile nu 
par deloc „roz” având în vedere că 
obiectivul fixat de conducere pentru 
acest sezon din liga a treia este o 
clasare în primele patru și de ce nu, 
forțarea promovării. în altă ordine 
de idei, oficialii clubului hune- 
dorean au anunțat că echipa va juca 
meciurile din deplasare din acest 
sezon în echipament de culoare 
galbenă, decizia aparținând noilor 
investitori ai grupării hunedorene, 
Cornel Ene și Ovidiu Luca. Anul 
trecut, FC Hunedoara a disputat 
meciurile din deplasare într-un 
echipament în dungi, în culorile 
negru și albastru.

Claudiu Sav

Campioana României la 
handbal feminin, Oltchim 
Râmnicu Vâlcea, va parti

cipa la finalul săptămânii, la
Schmelz (Germania), la 

Sparkassen Ladies Cup, tur
neu la care vor mai lua parte 
formațiile GyorETO (Unga
ria), Handball Metz (Franța), 
TSV Bayern 04 Leverkusen, 
Thuringer HC și HSG Blom- 

berg-Lippe.

La doar o săptămână de la 
câștigarea Szabella Cup, în Ungaria, 
Oltchim va participa la un nou turneu de 
calibru, găzduit de Schmelz, sâmbătă și 
duminică.

Intre cele două competiții amicale, 
Oltchim a disputat încă un meci de veri
ficare, la Thuringer, cu echipa locală, 
antrenată de fostul tehnician al Rulmentul 
Brașov, Herbert Muller. Formația 
vâlceană a câștigat, cu 45-43.

Rezultatele plav-off-ului 
pentru grupele Ligii Campionilor

Prima manșă a play-ofif-ului pentru 
grupele Ligii Campionilor s-a încheiat, 
ieri, cu ultimele cinci partide. Printre sur
prizele din partidele tur se numără victo
ria portughezilor de la Braga care au 
trecut de mult mai bine cotata Sevilla, în 
vreme ce slovaci de la MK Zilina au 
reușit o victorie importantă pe terenul 
celor de la Sparta Praga, fiind cu un pas 
în grupele Ligii Campionilor, o premieră 
pentru micuțul club slovav. Anul acesta 
niciun român nu a fost prezent în play- 
ofif-ul pentru grupe, singura echipă care 
putea ajunge în această fază fiind Unirea 
Urziceni, ialomițenii pierzând calificarea 
în fața celor de la Zenit Sankt Petersburg.

La Ladies Cup, campioana 
României a fost repartizată în grupa B, cu 
Thuringer HC și HSG Blomberg-Lippe, 
în timp ce în grupa A vor evolua Gyor 
ETO, Handball Metz și TSV Bayem 04 
Leverkusen.

Sâmbătă, Oltchim va juca de la ora 
16.00, cu HSG, iar de la ora 19.35, cu 
Thuringer.

Duminică, de la ora 11.30, va avea 
loc prima semifinală a turneului, iar de la 
ora 12.40 cea de-a doua, între primele 
două clasate din fiecare grupă. Finala 
Ladies Cup este programată de la ora 
17.20, între câștigătoarele din semifinale.

Oltchim va mai disputa un meci 
amical în 24 august, tot la Schmelz, în 
compania echipei locale Trier, pentru a- 
și încheia „turul” Germaniei, între 27 și 
29 august, la Sika Cup, organizată la Bad 
Urach. Cea mai puternică întrecere 
amicală a verii va reuni formațiile Zvezda 
Zvenigorod, CB Sagunto Valencia, 
Byasen HB, Oltchim Râmnicu Vâlcea, 
TSV Bayer04 Leverkusen, Frisch Auf 
Goppingen, Hypo Viena și SPR Lublin.

Prima etapă a Ligii Naționale va 
avea loc în 5 septembrie.

Iată și rezultatele complete ale par
tidelor tur desfășurate în această 
săptămână:
Aris Saloniki - Austria Viena 1-0 
Beșiktas Istanbul - HJK Helsinki 2-0 
Zenit Sankt Petersburg - Auxerre 1-0 
Dynamo Kiev - Ajax Amsterdam 1-1 
Rosenborg - FC Copenhaga 2-1 
Sparta Praga - MK Zilina 0-2
Young Boys Bema - Tottenham Hotspur 
3-2
FC Basel - Sheriff Tiraspol 1-0 
Braga - Sevilla 1-0
Partizan Belgrade - Anderlecht 2-2 
Red Bull Salzburg - Hapoel Tel Aviv 2-3 
Werder Bremen - Sampdoria 3-1

r ’X

CALEA ZARANDULIII nr.150 (lângă VOLVOJ

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 snălâri ti gratis]
- legitimație (exterior interior, 16 ronl

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei Qâ

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

O



10 Program tv
I 'inert, 20 august 2010 —

linul dintre cele tuni extraordinare filme din istoria cinematografiei. " Războ
iul stelelor" a deschis noi orizonturi în cea de-a șaptea artă. Geniul din spatele 
acestui science fiction care a înnebunit o lume întreagă se numește George 
Lucas, fiind, probabil, unul dintre cei mai canosetifi oameni din ultimii 100 de 
ani. (Sâmbătă: Pro TI22:20; Războiul stelelor: O nouă speranță)

07t00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30
08 00
0830

Pe drumul mătăsii 
Armăsarul sălbatic 
Noah și Saskia

09:0C
09:10
09:15

Verde-n față (rel.) Episodul 9
Vezi România! Episodul 11 
Transformarea

10:15 Dovadă de iubire (brazilian se
rial, 2005 - 30.)

11:15
12®

Garantat 100% (talk show, rel.) i 
Amintiri din istorie

12:13 Ochiul magic (rel.) 38'
12-50 Cronicile frumoasei luptătoare |
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
l&M Descriptio Moldaviae Ep. 5
1550
16:20
16:55 
17:20

Bună ca viața!
M.A.I. aproape de tine 
Palatele lumii Episodul 4 
Planeta arborilor
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17:50 Vizor monden
18:20 Amintiri din istorie
18:25 Vezi România! (rel.) Lip. 11
f 8:30 Cronicile frumoasei luptătoare 
19:40 învinge apele!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Muzici și tradiții în Cișmigiu 

Partea a doua
23:00 CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000 - 24.) 45' 
Ultimul episod cu Marg Hel- 
genberger, George Eads, Paul 
Guilfoyle, Eric Szmanda

rv/?i
Johnathon Schaech, Steve Harris

0S.00 Cercul vieții (german serial, 
2004 - 12.) 50' cu Francis Ful-

06:00
08:00

Observator 
Liber la vacanță

o&oo Happy Hour (emisiune de di
vertisment, 2007, rel.)

07:00
00:15

îngerașul
Săracii tineri bogați

07:00
07:30

Camera de râs
Uite cine gătește! (2010, rel.)

ton-Smith, Christina Plate, UI- I Ml Xena: prințesa războinică 07:t3© Știrile Pro TV (2009) 09'45 Legământul SliH Sport cu Fiorentina
rich Pleitgen, Uta Schorn U:15 Jocul seducției (SUA polițist, 09:55 Omul care aduce cartea 11:15 Predestinați 09:15 Nimeni nu-i perfect

B» învinge apele! 1993) 10-00 Peștera monstrului sacru 4 lim împreună pentru totdeauna 09:45 Ruffian (SUA dramă biogra-
M:«8 Studio 24 (francez film, 2008, !ltM Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina fică, 2007)

rel. - 13.) 14:00 Alertă mondială (SUA film de 1973, rel.-3799.) 15:30 Victoria IMS Galileo
Q9.00 Darul (australian serial, 1997 - catastrofă, 1999) 86' cu Harry 13:00 Știrile Pro TV ms Vremea de ACASĂ 13:15 Sport, dietă și o vedetă

5.) cu Gillian Alexy, Joseph At- Hamlin, Nastassja Kinski, Brit- 13:45 Totul pentru copilul meu (SUA 16:30 Legământul 14:30 Cine știe...câștigă!
herden, Kate Beahan tney Irvin, Julie Patzwald dramă, 1985) IMO Poveștiri adevărate 15:30 Fularul de la Kiss FM
Telejurnal 16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:80 împreună pentru totdeauna 16:00: O familie în pericol

10:20 Timpul chitarelor (rel.) 17:06 Bun de cinste (reality show) 1973-3800.) 19:30 Săracii tineri bogați 18:00 Focus 18 90'
11:20 Povești din sălbăticie 17:45 Să te prezint părinților 17:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați 19:00 Focus Sport Cu: Geanina
12:00 Telejurnal 19:00 Observator 17:45 întreabă-i pe copii! (SUA 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA Varga, Dragoș Gostian
12:45 Doi care doinesc 20:30 Infernul (SUA film de acțiune, dramă, 2001) 91' cu Virginia serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:30 Gazdă de profesie
13:15 Zestrea românilor 1999) 96' cu Jean-Claude Van Madsen, Jeffrey Nordling, Gra- Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 20:30 Litera stacojie (SUA dramă,
14:30 Utopia (2008) 15' Damme, Pat Morita, Danny ham Beckel, Robert Joy rona, Jose Guillermo Cortines 1995) 135' cuDemi Moore,
15:00 împreună în Europa Trejo, Gabrielle Fitzpatrick 19:00 Știrile Pro TV 22:30 Cuibul de vipere (brazilian se- Gary Oldman, Robert Duvall,
1M0 Cercul vieții (german serial, 22:30 Ringul de foc: Lovitura leului 20:30 Serviți, vă rog! rial de comedie, 2006) 45' cu Edward Hardwicke

2004, rel. - 12.) 50' cu Francis (SUA film de acțiune, 1994) 88' 22:30 Killshot - Ținte sigure (SUA Lăzaro Ramos, Daniel de Oii- 22:30 Avionul terorii (SUA film de
Fulton-Smith, Christina Plate, cu Don "The Dragon" Wilson, film de acțiune, 2007) cu Diane veira, Carolina Dieckmann, Ma- acțiune, 2007) 180' cu Dean
Ulrich Pleitgen, Uta Schom Jonathan Wayne Wilson, Bobbie Lane, Mickey Rourke, Thomas riana Ximenes Cain, Anthony Michael Hall,

17:00 Studio 24 (francez film, 2008 Phillips, Marcus Aurelius Jane, Rosario Dawson Ernie Hudson, Sunny Mabrey

18:00 înot Campionatele Europene, B 16:30 întâlnire cu spartanii (SUA comedie, 2008) 15:45 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 5 •)
Budapesta 2010 HHISf 83' cu Sean Maguire, Ken Davitian, Carmen Electra 16:15 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 3.)

20:00 Puterea legii (talk show, 2010) 17:55 Vicky Cristina Barcelona (SUA-spaniol film 16:45 Antrenament de lux (SUA comedie, 1989)
20:30 Pescar hoinar romantic, 2008) 96' cu Rebecca Hall, Scarlett Johansson 19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 10.) 60' cu Kristen Beli
23:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 19:30 Filme și vedete 20:00 Nopți interzise (SUA dramă, 1990) 96' cu Melissa Gilbert,nas Lex et Honor 20:00 Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 7.) Ispășire cu Bill Paxton Robin Shou, Victor Wong, Tzi Ma
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 21:55 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 4.) 30' 22:00 Dispărut în misiune (SUA film de acțiune, 1984) 101' cu Chuck Nor-
23:10 Concert - Amy Winehouse 22:30 Carantina (SUA horror, 2008) cu Jennifer Carpenter, Jay Hernandez, ris, M. Emmet Walsh, David Tress, Lenore Kasdorf

07:00 Pro Patria
07:25 Cântecul amintirii... amintirile

l cântecului (rel.)
■'7.55 Semne (reportaj, 2007, rel.) 

I (Cum va supraviețui Catedrala 
Sfântul Iosif?

0X:25 Spectacolul lumii - Italia - Tă- 
■1 ramul castanilor dulci

09:00 Arca lui Noe (rel.)
09:30 Agenda Expo Shanghai 2010
09.10 Desene animate - Clubul Dis

ney
1035 I lannah Montana (SUA serial, ■ 

2006 - 8.) 30' cu Miley Cyrus
11:30 Zile și nopți
12:00 Vezi România!
13.00 Profesioniștii...
1-4:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Vedeta familiei Best of
15:00 Armăsarul negru (SUA aven

tură, 1979) 118' cu Kelly Reno
17:00 Călător pe viață
17:35 TeleEnciclopedia (1965, rel.)
I8s3O Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.) Să ne amin- 
! J tim de Drăgan Muntean

19:40 învinge apele!
19:45 Sport
20 00 Telejurnal; Meteo
21Amiralul (rus dramă, 2008)
2’ 20 Familia Simpson (SUA serial 

(de desene animate, 1989 - 4.) 
20'

10.00
11:25
11:30
®:55
13:00

143)0
14:2b

14:45
15:10

17 oo
17:40

Universul credinței
Ca la carte
Desene animate - Clubul Dis

ney
Repere sacre Sfânta Maria 
Verde-n față (rel.) Episodul 9 
Viața satului
Vezi România! Episodul 12
Zbor peste inimi (englez serial, 

2008 - 5.) cu Claudie Blakley
Telejurnal; Sport; Meteo
Descoperă Europa ta! (4.) Car

nații de Pleșcoi
Filmoteca veseliei
La naiba cu sărăcia (italian co

medie romantică, 2009)
Nemuritorii anilor '60
Chariot debutează (SUA come

die, 1915)
Vezi România! (rel.) Ep. 12
De ce-1 iubim pe Florin? 
Tragerile Jocker, Loto 5/40,

Loto 6/49 și Noroc

TV4f2 antei^s

07:00
08:00
09:00
09:35
10:30
11:00
11:30
12:00

17:00

1M5

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
ABC... De ce?
Atenție... copii
Liber pe contrasens
Zon@ IT (2007, rel.)
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între cer și pământ
Piatra magică (australian film , 

1999-45.) cu Nikki Coghill
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
Atenție, se cântă!
Natură și aventură 25'
Zestrea românilor
Lumea de aproape
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 6.)
Cu toate pânzele sus (serial do

cumentar, 2010 - 5.) Canalul 
Suez
Toate pânzele sus (român 

aventură, 1976 - 5.)
Lecția de management
Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/1.) cu Douglas Henshall

Ora de știri (show de întâlniri) 
Culoarea libertății (dramă, 

2007) 114' cu Joseph Fiennes, 
Dennis Haysbert, Diane Kruger, 
Mehboob Bawa
"ManiniSJiH was

TV<?2

12:35

20:00
20:30

X

!

07(10 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 îngerașul
09:00 Legenda dragonului (SUA fan- 07:00 Știrile Pro TV 08:15 Săracii tineri bogați

tasy. 2009, rel.) 88' cu Marc 10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit 09:45 Legământul
ISinger, Brian Thompson (reality show, 2010, rel.) HtlS Predestinați

11 .'IP I s-a întâmplat lui Jane (SUA 1L30 Noile aventuri ale lui Tequila și 12:30 împreună pentru totdeauna
comedie, 1959) Bonetti (italian film serial de ac- 13:30 Din culisele modei (serial)

13:00 Observator țiune, 2000 - 15.) 14:00 Marina
13:15 Maddie și David (SUA serial, 12'30 Pro Motor 1H0 Victoria

1985) 45' cu Cybill Shepherd, 13:00 Știrile Pro TV 16:25 Vremea de ACASĂ
Bruce Willis, Allyce' Beasley 13:05 Vizitatorii (francez comedie, 16:30 Legământul

IMS Puiul de urs (canadian-german 1993) 103' cu Jean Reno, Chri- 17:30 Al șaptelea cer
film de familie, 1997) stian Clavier, Valerie Lemercier 18:30 împreună pentru totdeauna

16:00 Observator 15:00 Willow (SUA aventură, 1988) 19:30 Săracii tineri bogați
16:30 Mr. Bean (englez serial de co- 121' cu Val Kilmer 20:30 Doctorul T și femeile

medie, 1990)
17:00 Burlacul (emisiune de divertis

ment, 2010, rel.)
19:00 Observator

17:00 Cartea junglei II (SUA film de 
familie, 1997)85' cu Jamie Wil
liams, Bill Campbell, Roddy 
McDowall, David Paul Francis

22:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lăzaro Ramos, Daniel de Oli
veira. Carolina Dieckmann, Ma-

20 30 Mercenarii (spaniol-SUA film 19:00 Știrile Pro TV riana Ximenes
de acțiune, 1994)96' cu Dolph 20.30 Serviți, vă rog! 23:30 India (brazilian-indian film se-
Lundgren, Charlotte Lewis

22 30 Profesorul trăsnit (SUA come- 
idie, 1996) 90' cu Eddie Mur
phy, Jada Pinkett Smith

22:30 Războiul stelelor: O nouă spe
ranță (SUA S.F., 1977) 125' cu 
Mark Hamill, Carrie Fisher, 
Harrison Ford

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

1»
20:30

20:30

21:00

22:50

18:10 Eu și monstrul meu (SUA-englez aventură,
2007) 112' cu Alex Etel, Ben Chaplin, Emily Watson 
20:00 Stand-Up Cafe (comedie, 2008 - 3.) 30'

Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 7.) 30' Un miros de neuitat 
cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton 

Luptătorul (SUAdramă, 2008) 111' cu Mickey Rourke, Marisa 
Tomei, Evan Rachel Wood, Judah Friedlander

Motivat să ucidă (SUA film , 2009) 108' cu Gerard Butler, Jamie 
Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
Natură și aventură (rel.) 25' 
Dincolo de hartă
Motomagia (2007) 
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Doi care doinesc
Pescar hoinar (rel.) 
Piatra magică (australian film 

1999-44.) cu Nikki Coghill
H...ora prichindeilor 
Moștenire cu bucluc (SUA co

medie, 1996)
Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Atlas
Chip și asemănare
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
înot Campionatele Europene, 

Budapesta 2010
Tânăr, caut carieră
ConturRo

5

23®

Cu lumea-n cap
Gazdă de profesie
Shinzo
Auto forum
Camera de râs
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) 
Căminul de 5 stele
S.O.S. - Salvați-mi casa
Focus Monden
Prima zi (reality show)
Cearta-n bucate
Samurai Girl (SUA serial, 

2008. rel. - 4.) cu Jamie Chung
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Gazdă de profesie
Atracție fatală (SUA thriller, 

1987) 119' cu Michael Douglas 
Glenn Close, Anne Archer

Răzbunare mafiotă cu Tomas 
Herrera, Kyle Howard Shane 
Drith

07:00
04.00

11;(

14:00

16:00
16:30

19:00
20:30

22:00

nice

19:40 învinge apele! 21:00 Călători din preistorie (englez
19:45
20:00

Sport
Telejurnal; Omologarea trage-

film serial de aventura, 2007 - 
6/7.) cu Douglas Henshall, Ju- lie

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto liet Aubrey, James Murray, An- HE
6/49 și Noroc; Meteo drew Lee Potts

21:10 O noapte cu regele (dramă, 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
2006) cu Tiffany Dupont, Luke 23:10 Călărețul singuratic (SUA wes- 18:00
Goss, John Noble, Omar Sharif tem, 2008) cu Lou Diamond 20:00

23:15 Verde-n față (rel.) Episodul 9 Phillips, Stacy Keach, Vincent 21:50
23:20 Gala premiilor muzicale brita- Spano, Marta DuBois 23:45

Observator
Zestrea domniței Ralu (român 

film de acțiune, 1970)
Cartea junglei: Mowgli și co

moara (SUA aventură, 1998, 
rel.) 89' cu Antonio Baker

Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.) cu Cybill Shepherd
Nume de cork K-9 (SUA ac- 

țiune-comedie, 1989) 97' cu 
James Belushi, Mel Harris, 
Kevin Tighe, Ed O'Neill

Observator
La bine și la rău (SUA come

die, 1997) 115' cu Tim Allen, 
Kirstie Alley, Jay O. Sanders, 
Michael Lerner

Observator
Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010)
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
_'-it 4a

15:45
16:15
17:15

'19:00
20:00
22:00

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 33.)
Huff (SUA serial, 2004 - 1.) cuHankAzaria
Oglinda (român dramă, 1993) cu Ion Siminie, Adrian 

Vâlcu, George Alexandru, Virgil Andriescu
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/10.)
Profețiile Celestine (SUA aventură, 2006) 99' cu Matthew Settle 
American Ninja 3 (SUA film de acțiune, 1989) 89' cu David Bradley, 

Steve James, Evan J. Klisser, Marjoe Gortner

ROYV
06:00

07:00
10:00

12:00

16:30

19:00
20:30

22:30

Noile aventuri ale lui Tequila și 
Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000, rel. - 13.)

Știrile Pro TV
Oliver Twist (englez-ceh-fran- 

cez-italian dramă, 2005)
Noile aventuri ale Iui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 14.)

Știrile Pro TV
Pistruiatul (serial, 1973 - 5.) 
Din nou pe pământ (SUA-ca- 

nadian comedie romantică, 
2001, rel.) 84' cu Chris Rock

Indiana Jones și ultima cru
ciadă (SUA aventură, 1989, rel.)

Știrile Pro TV
O răpire cu bucluc (SUA co

medie, 1994) cu Joe Mantegna
Marea lovitură (acțiune-come- 

die, 1998) cu Mark Wahlberg, 
Lou Diamond Phillips, Christina 
Applegate, Bokeem Woodbine

14:30 The Dukes (SUA comedie, 2007) 96' cu
Chazz Palminteri, Robert Davi, Peter Bogdanovich

_ 16:10 Aurul nebunilor (SUA film romantic de
aventură, 2008) 113' cu Kate Hudson, Matthew McConaughey 

Șapte suflete (SUA dramă, 2008) 123' cu Rosario Dawson 
Vrei să te însori cu mine? (SUA comedie romantică, 2009) 
Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 7.) Ispășire cu Bill Paxton 
Semiprofesionist (SUA comedie, 2008) 99' cu Will Ferrell, Woody 

Harrelson, Andre Benjamin, Maura Tierney

07:00 îngerașul (mexican serial) 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 08:00 Gazdă de profesie
09:45 Legământul 09:00 Shinzo
11:15 Al șaptelea cer 09:30 Casă, construcție și design
12:30 împreună pentru totdeauna 10:30 Cu lumea-n cap
13:30 Din culisele modei (serial) 11:00 Camera de râs
14:00 Marina 11:30 Levintza prezintă
15:30 Victoria 118) Galileo (emisiune de divertis-
16:25 Vremea de ACASĂ ment, 2010, rel.) 45'
16:30 Legământul 12:30 Fularul de la Kiss FM
17:30 Al șaptelea cer 13:00 Hipnoza, jocurile minții
18:30 împreună pentru totdeauna 14:00 Focus Monden (emisiune de
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- divertisment, 2009, rel.) 30'

lumbian serial, 2009) 14-30 Cronica de 10 ani
20:30 Ce e mai bun în viață 16:00 Figurantul
22®' Cuibul de vipere (brazilian se- 18-00 Focus 18 90'

rial de comedie, 2006) 45' cu 19.00 Focus Sport
Lăzaro Ramos, Daniel de Oii- 3M» Gazdă de profesie
veira, Carolina Dieckmann 20:30 Cearta-n bucate

23:45 Trădarea (SUA-columbian se- 22:00 întâlnire pe întuneric
rial, 2008) 45' cu Mario Ci- 
marro, Danna Garcia, Harry 
Geithner, Cesar Mora

23:30 Duete (comedie, 2000) cu 
Maria Bello, Andre Braugher, 
Paul Giamatti, Huey Lewis

16:00 Huff (SUA serial, 2004 - 13.) cu Hank Azaria
17:00 înfruntarea secolului (film de aventură fantastică, 1987)
19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/9.) 45' cu

Goran Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer
20:00 Dacii (român-francez dramă istorică, 1966) 112' cuAmza 

Pellea, Marie-Jose Nat, Pierre Brice, Emil Botta
22:15 Pe muchie de cuțit (SUA film de acțiune, 1990) 97' cu Gene Hac

kman, Anne Archer, James Sikking, M. Emmet Walsh
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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 1 operator mase plastice 7

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

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

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

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

munc.necal.la demol. clădiri,zi da
rie,mozaic,faianță,gresie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-dec orator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1
coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

inspector(referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

b^k^stru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

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

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

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 Telefon: 0755.999.923

barman 1
Telefon:0755.999.921 bucătar 2

tehnicean electromecanic 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

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

munc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8 sudor manual cu arc electric 5

ambalator manual 4

barman 5
vânzător

5brutar

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

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

muu. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

montator aparate aer condiționat
1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie ^nozaic,faianță, gresie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

î
munc.necal. la asamblare a, montarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

zidar samotor

io

8

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar 1 manipulant mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

dulgheriexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE 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

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.drumurî, po
duri, baraje 1

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

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1sub inginer mecanic automobile

munc. radio elecroni st 4
văzător 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

Telefon: 0755.999.927

agent securitate L
electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

3

paznic 1

mecanic utilai
1

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montata r subansamble

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașina de mare 
tonaj 5

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

cusător piese din piele și înlocuitori
1 ospătar (chelner)

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

munc.necal. la demol.clădiri,mo-

Societate comercială angajează electricieni 
pentru fermele de găini ouătoare din Mintia 

Tel. 0254.236.555
Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șura, șopron- 
lemnăric 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

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

mă fizică vând garsonieră h ciul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
OleL Tel.0723.421.734,0724.032.939

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

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.

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni I8/28cm, cusut un sfert din ei, preț 50ron neg. leL 0254.228.748

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

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

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, BL24, Ft3, parțial îmbunătățită. Preț convenabiL Relații 
tel.: 0753942861

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, DcwmADHD, 
Autism etc.TeL0753.311.535, 0254.230.451, 0752/201.008, flynet07@yahoo.com

Dantcboxer german, caută prietenă. TeL0764.606.707
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. TeL: 0755851962. Vând 2 căței Huski Siberian ia 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. TeL 0743.832.083

Schimh casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
gqraj, 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. TeLO740.965.191

Vând apartament 2 camere în Hnnedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St=50mp salt 
schimh cu camera de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
TeL0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
cu apartament în Hunedoara phis diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. TeL0722.582.097

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 macinai pe eL, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, containere fier, 
piese: Dacia 1100„Trabant, Iada, Tv, parbrize, efrujbe rusești, românești; uși, ferestre din lemn, aspirator 
practic, aparat sudură, radiocasetofbane auto șa camere, unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu 
picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdicuri cu nurzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, 
Str. C A Rnseti, nr.6, Deva.

(text maxim 50 de cuvinte)

Schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămara, pivniță, anexe, grădină, 
t =3000mp, cu apartament modest în Deva phis o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675 Consultanță pentru SJLL., P.F.A., îuființăii acte adiționale. diverse suspendări temporare de activitate, 

consiliere pentru oameni de afaceri străini cu Craducen din română-engleză și engleză română E-mail: 
tuca@joburidetop.ro, teL 0741.910.207

Schimh-vânrl apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei_ TeL0730.346.219

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

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

nr.

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania,.Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la des- 
tianție, cu mașini modeme climatizare. TeL 0721.285.100

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi Ia 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.0001ei neg. TeL0735.066.695

AUTO

Prenume
..... Nr. . 
Județul.

Bl. Sc......Ap. ...

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Seper «fertil Vând apartament 2 camere in Simeria, etaj 2, amenajat instalație apă. canal separat 
nu achunb cu caaă Preț 70.0001a neg. TeLO748.689.532

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

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

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 Simen ei Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
TeL0740.593.108

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

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

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

http://glasu!h
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarketcabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com
mailto:tuca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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COMUNICAT,
privind funcționarea

Amenajării Hidrotehnice Râul Mare Retezat, 
pc tronsonul Subcetate - Simeria ( Râul Mureș ).

Amenajarea Hidrotehnică Râul Mare Retezat, cu rol preponderent de producere a 
energiei electrice, este din punct de vedere operativ la dispoziția Dispecerului Energetic 
National și poate fi pomitft-opritâ în orice moment, pentru a se putea asigura menținerea 
parametrilor Sistemului Energetic National.

Din punct de vedere al debitelor tranzitate pe albia râului Strei Intre lacul CHE 
Succtatc și râul Mureș, acestea pot varia Intre 2 mc/s .debitul de servitute al barajului 
Subcetate și 102 mc/s la functionarea cu ambele grupuri la CHE Subcetate.

fn caz de viituri naturale pc albiile cursurilor de apâ din zonă: Strei, Râul Marc. 
Sibișcl, Galbena, la depășirea capacității de acumulare a barajului Subcetate pentru protejarea 
acestuia, se poate ajunge în situația de a fi necesară deversarea unui volum și mai mare de 
apâ. depășind în aceste situații cei 102mc/s.

în cazul deversările planificate, pentru lucrările de întreținere a construcțiilor 
hidrotehnice, acestea se fac cu anunțarea prealabila a celor interesați ( Prefectura, Apele 
Române, primăriile din zonă, operatorii economici, politie, jandarmerie, situafii de urgența, 
etc.) pentru minimalizarea pericolelor potențiale.

Fațfl de această situație recomandăm evitarea accesului persoanelor în albia Rtului 
Strei, pe sectorul Subcetate - Simeria pentru a nu fi surprinși de creșterea debitului.

Precizăm că intrarea in albiile durilor se face pe proprie răspundere așa cum este 
precizat și In Legea Apelor nr. 107/196 - Cap. II, Art.9, Aliniat (3): “Orice persoană fizică, 
pc propria răspundere, poate utiliza liber pentru imbăiere apele marine și apele interioure din 
afara zonelor de restricție**.

Sucursala Hidrocentrale Hațeg,

Director,

ing. Ion DRÂGH1CI

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.

silvaX
LEMNTEX

șl camercial trează

tâmplărie din lemn triplu stratificat 
ași și terestro de cea mal bună calitate, 

parchet din lemn de lat 
paltin sau frasin.

fix:.sn.vA lemntbx
tui (’.hlmlmliu, nr.l2ID, cotnunu llâruu, 
tel/fux: 0354/SOI02I/22, c-muil: tilvu^itnurl.ro

S,C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mari

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

Sort spălat 4 - 8nim

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

22,00 lei/tonă

23,00 lei/tonă

23.00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

25.00 lei/tonă

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

• • IZ

itnurl.ro

