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g Din cuprins

Fiica primarului din Hațeg, suspectată 
de consum de droguri de risc

O Inspectorii ARR
au controlat activitatea 
școlilor de șoferi

A dat 800 de lei pe două 
inele de tinichea

Toamna se numără 
filmele românești
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După DSP, ar putea 
urma concedieri 
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► DX 7 Deva - Sântuhalm ► DX 7 I.cșnic - Săcămaș
► DX 66 Hațeg - Bai u Marc ► DX 7 Ilia - Gurasada
► DX 68 Hațeg - Zeicani ► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 66 Hațeg - Călan ► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 7 Mintia -tetei ► DX 76 Căinel - Bejan
► DX 7 t ețel - I.cșnic ► I.upcni t 4
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Sărățele 
cu anșoa 
și măsline

Ingrediente:

125 g făină
125 g brânză cedar
160 g margarina
50 g măsline fără sâmburi 
o consevă de 55g de anșoa, 

. file

Mod de preparare:

Dacă aveți robot de bucătărie 
se pun toate ingredientele și se 
amestecă până se formează o 
cocă.

Dacă nu aveți robot tocați 
foarte mărunt fîleurile de anșoa, 
tar măslinele se taie în bucățele 
mici.

Se amestecă toate ingredien
tele cu mână până se formează o 
cocă. Se învelește în folie de 
plastic și se dă la frigider jumă
tate de oră.

Se dă drumul la cuptor la 
375°F. Se presară generos faină 
pe masa de lucru și se întinde 
coca. Se taie pătrățele, triun
ghiuri sau ce formă preferați. Se 
pun în tavă și se dau la cuptor 
aproximativ 12 minute până 
încep să se maronească margi-

informații CER 0254.212.725

Sfântul Mucenic Eutihie
Sfântul Evtihie avea ca patrie 

Sevastopolul. El, auzind de buna ve
stire a lui Hristos, și-a lăsat părinții 
și rudele și s-a apropiat de iubitul 
ucenic al lui Hristos, de Apostolul 
loan Cuvântătorul de Dumnezeu. 
Deci, urmând obiceiurilor lui și fiind 
următor vieții aceluia, învățase de la 
dânsul cereasca înțelepciune și 
scosese darul lui Dumnezeu ca dintr- 
un izvor.

Umplându-se el de râvnă 
apostolească a dezrădăcinat din 
temelie înșelăciunea idolească. 
Asemenea și pe Sfântul Apostol 
Pavel aflându-1, ca steaua pe soare, 
i-a urmat lui, ostenindu-se împreună 
cu dânsul în propovăduirea cuvântu
lui și răbdând bărbătește toate prime
jdiile. Pentru aceea este numit ucenic 
al amândurora, al Sfântului 
Evanghelist loan Cuvântătorul de 
Dumnezeu, și al Sfântului Apostol 
Pavel. Numindu-se el apostol - între 
cei mai mici apostoli -, deși nu se 
afla în numărul celor șaptezeci de 
apostoli, însă s-a cinstit cu numire 
apostolească, ca unul ce s-a ostenit 
cu cei mai mari apostoli întru buna 
vestire a lui Hristos și ca unul ce a

fost sfințit de dânșii episcop la slu
jirea cuvântului și la jertfe. Evtihie a 
străbătut multe țări, propovăduind pe 
Hristos, nu numai cu dânșii, ci și sin
gur. El nu umbla singur, ci avea 
călător împreună pe îngerul lui Dum
nezeu, care îl întărea și îi spunea mai 
înainte cele ce avea să i se întâmple. 
El suferea pretutindeni legături și 
bătăi, și pătimea cu bărbăție pentru 
Domnul său.

Odată, fiind chinuit de foame în

temniță, i s-a adus pâine de o mână 
nevăzută, cu care se întărise atât, 
încât socotea muncile întru nimic. Iar 
când l-a dezbrăcat ca să-l chinuiască, 
și când i-a strujit trupul cu unghii de 
fier, a curs din cinstitul lui trup, mir 
de bună mireasmă și a umplut 
văzduhul de bună mirosire. După 
aceea, fiind aruncat în văpaia focu
lui, s-a auzit tunet din cer și s-a 
pogorât o ploaie mare, încât a stins 
focul; iar sfântul a rămas viu și 
nevătămat, slăvind pe Dumnezeu. 
Altădată a fost dat spre mâncare fi
arelor; dar și acelea s-au îmblânzit 
înaintea feței lui, și s-au făcut ca 
niște miei.

Ceea ce este mai de mirare, este 
faptul că unui leu, dându-i drumul 
asupra lui, acela a grăit cu glas ome
nesc, propovăduind măririle Mântu
itorului Hristos. Atunci s-au mirat și 
s-au spăimântat toți, care se uitau la 
acea priveliște. însă cum Sfântul 
Apostol Evtihie și-a săvârșit 
nevoința vieții sale, despre aceasta se 
povestește în Prolog că s-a sfârșit 
fiind adus legat de la Efes în patria 
sa, Sevastopol. Slujba din Minei 
pomenește în ce chip s-a sfârșit, 
zicând că i s-a tăiat capul cu sabia, 
fiind încununat de Iisus cu coroana 
biruinței.

r HOROSCOP
La serviciu se prevăd multe pro

iecte pe care tu va trebui să le coor
donezi. Din acest motiv se vor putea
crea nemulțumiri printre colegi, deoarece vei
părea favorizat de sef.

Ești nervos din cauza dificultăți
lor financiare și a oboselii acumulate. 
Evită călătoriile lungi și întâlnirile de 
afaceri! Nu vei avea succes pe nici 
unul dintre aceste planuri.

Este important să nu-ți schimbi 
mereu starea de spirit. Unii nativi își 
schimbă look-ul, câștigând astfel în 
prestigiu, mai ales că această schim
bare îți dă încredere în tine.

Este bine ca în această zi să îți 
pui la punct un program, pentru că ai 
foarte multe de făcut și prea puțin 
timp la dispoziție. Organizarea va fi 
cheia succesului pentru tine.

Circumstanțele actuale te împing 
într-un curent de descoperiri și de 
aventuri. Deschide-te către aceste 
oportunități de călătorii, întâlniri sau 
chiar schimbări de locuință.

Apropiații sau prietenii îți pro
voacă probleme obligându-te să faci 
niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă

24 august 
de-a lungul timpului

0079: Erupția Vezuviuhii. Orașele Pompei, Hercula- 
| acum și Stabie au fost acoperite de lavă A murit și enciclo- 
I pedistul C. Plinius Secundus, autorul "Istoriei naturale".

0410: Vîzigoții conduși de Alaric au ocupat Roma, je- 
• fiiind-o în trei zile.

1960: Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată 
L pe Pământ: -88,3°C.

1968. Franța aprinde prima să Bombă cu hidrogen. 
1991: Mihail Gorbaciov a renunțat la funcția de lider a!

■SUS și a cerut autodizolvarea acestuia.
2008: Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de 

vară le la Beijing. China. România obține un total de 8 
ii (4 de aur, 1 de argint, 3 de bronz).

S-au născut:
ilj Bartliolomaeus Pitiscus, matematician german (d.

)
| 1812: Max Beerdohn, scriitor

1872: Raicu lonescu-Raon, publicist |d. 1895)
1885: Ion S. Gheorghiu, inginer enetgetician (d. 19SP
1895. v1c > Selling Kharatch. chimist
1898: Albert Claude, cîtolog belgiano-american, laureat 

al Premiului Nobelțd. 1983)
1899: Jorge Luis Borges, poet, prozator și eseist argen

tinian (d. 1986)
1902: Martin Bercovici, inginer electromecanic (d. 

1971).
1929 Yasser Arafat, lider palestinian (d. 2004)
1'947: Paulo Coelho, scriitor brazilian

Comemorări:
1820: Ion Budai-Deleanu, scriitor român
1832: Sădi CaniDl. fizician francez (n. 1796)
1868: Costache Negmzzi, prozator, poet și dramaturg 

român (n. 1808)
1884: Carol Davila, medic român de origine franceză 

(n. 1828)
1888: Rudolf J.E. Clausius, fizician (n. 1822)
1928: Aurel Băeșu, pictor român (n. 1896)
1932: Gheorghe Cucu, compozitor, dirijor și folclorist 

român (n. 1882)
1940: Paul Nipkow, inventator german (n. 1860)

Luna te îndeamnă să aprofundezi relația ac
tuală. Rezultatul depinde numai de modul în 
care aționezi.

Din cauza unui exces de pudoare, a
pari indiferent și rece cu partenerul de 2 . 
viață. Trebuie să înțelegi că în dra- j \ 
goste este nevoie și de gesturi și 
vorbe, pentru că nimeni nu se mulțumește cu 
o certitudine nesusținută de nimic concret.

La începutul zilei, o problemă 
financiară ar putea să-ți dea bătăi de 
cap. Păstrează-ți picioarele pe pă
mânt și nu fă presupuneri nici în le
gătura cu situația ta, nici cu a altora. Prie' ii 
se vor dovedi de ajutor.

Ești îndeajuns de norocos încât 
anturajul să-ți accepte atitudinea. 
Șansele de reușită profesională cresc 
mai mult ca oricând, astfel încât este
indicat să-ți intensifici eforturile în acest sens.

Ai muncit prea mult în ultima 
vreme. Nopțile nedormite și stresul 
își spun cuvântul. In dragoste ești 
foarte deschis și comunicativ cu per

Bancurile zilei
Femeia de serviciu 

merge la poliție să facă re- 
clamație: cică ar fi fost vio
lată. Polițiștii o întreabă:

- Povestiți-ne ce s-a în
tâmplat exact.

- Să vedeți că spălam pe 
jos și deodată a apărut un 
bărbat în spatele meu. M-a 
atacat de la spate.

- Și nu ați încercat să fu

giți?
- Dar cum să fi fugit? La 

dreapta perete, la stânga pe
rete, în spate bărbatul, iar în 
față spălasem deja pe jos...

© © ©

Un polițist vine-ntr-o zi 
acasă cu un televizor ulti
mul răcnet.

- De unde ai televizoru'?

întreabă soția.
- L-am câștigat la un 

concurs organizat de poliție.
- Ce fel de concurs?
- De matematică.
- Și ce v-au dat de făcut?
- "Cât fac 5x5?" Iar eu, 

cu 17, am ieșit pe locul trei.
© © ©
Ce sunt gardienii pu

blici? Polițai repetenți.

© © ©
Doi polițiști: - Bă, Va- 

sile, ce tremuri așa, bă, ce ai 
pățit?

- Am stat puțin în frigi
der.

- De ce, bă?
- Pai, Șefii', nu ne-ați zis 

că polițaii trebuie să aibă 
sânge rece?

soana iubită, un prilej tocmai bun să faceți
planuri pentru vacanță.

Azi este o zi perfectă pentru a 
reevalua prioritățile. Păstrează o vi
ziune clară și exprimă-te clar și con
cis. în dragoste, pui în aplicare un
plan mai vechi, împreună cu persoana iub

Dacă trebuie să iei decizii impor
tante în privința unor bunuri imobi
liare, gândește-te foarte bine înainte
de acționa, se poate că în alta zi lucrurile să
decurgă mai bine.
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\P \PROD S..1. Deva anunță locuitorii comunei Crisfur cu furniza
rea apei reci in localirate va Ji sistată joi. 26 august. intre orele 07.06 
șt 15.00. din cauza unor lucruri de cură (are și spălare a rezervorului 
care alimentează întreaga comună cu apă.

Fiica primarului din Hațeg, editorial

suspectată de consum
de droguri de risc

Timiș sau Hațegul sunt Eu!
de Ștefan Ciocan

Fiica primarului din Hațeg, Oana Timiș, un polițist comunitar, angajat al Primăriei 
Petroșani, și bodyguardul unui casino din Petroșani sunt cercetați de DIICOT, alături 
de alte zeci de persoane, pentru trafic și consum de droguri de risc. Valoarea droguri

lor traficate depășește suma de 130.000 de lei.

Procurorii Direcției de Investi
gare a Infracțiunilor de Crimi
nalitate Organizată și Terorism 
(DIICOT) - Biroul Teritorial 

Hunedoara au destructurat un 
grup infracțional organizat, 

format din 54 de persoane, din 
trei județe (Hunedoara, Olt și 

Mehedinți), specializat în trafi
cul de droguri de risc - keta

mină.

Tinerii cercetați pentru infracțiuni 
Legate de traficul și consumul de 
droguri au fost aduși ieri dimineață, la 
Deva, pentru a fi audiați de procurori, 
la sediul Serviciului Teritorial Hune
doara al DIICOT. Printre persoanele 
cercetate se află și Oana Timiș, în 
vârstă de 21 de ani, fiica primarului din 
orașul Hațeg, Nicolae Timiș. Zeci de 
polițiști și jandarmi 

și într-o garsonieră închiriată. De aici, 
„marfa” de unde era preluată și 
distribuită de către dealeri, în formă 
lichidă, contra sumei de 10 lei, pentru 
un miligram, și, respectiv, 200 lei pen
tru un flacon de 25 de miligrame. Unul 
dintre principalii distribuitori este 
polițist comunitar, angajat al Primăriei 
Petroșani.

Descinderi
în 35 de locuințe

Ofițeri din cadrul DIICOT, alături 
de jandarmi și polițiștim, sub coor
donarea procurorilor DIICOT au efec
tuat ieri dimineță 35 de percheziții 
domiciliare. în județul Hunedoara, oa
menii legii au descins în 32 de locuințe, 
printre care și cea a primarului din 
Hațeg, în Olt, au fost efectuate două 
percheziții domiciliare și în municipiul 
Drobeta Tumu - Severin o percheziție. 

La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Terito
rial Hunedoara au fost conduse în ved
erea audierii 60 de persoane. Cauza a 
fost instrumentată împreună cu ofițeri 
de poliție din cadrul B.C.C.O. Hune
doara și continuă în vederea în vederea 
documentării întregii activități 
infracționale și tragerii la răspundere 
penală a tuturor participanților.

„Fiica mea nu are 
nicio implicare. Este 
o lovitură politică”

Primarul orașului Hațeg, Nicolae 
Timiș, a cărui fiică este suspectată de 
consum de droguri, susține că în timpul 
descinderii de ieri dimineață ancheta
torii au ridicat din locuința sa o sticluță 
goală despre care au spus că ar avea 
urme de ketamină. Recipientul nu a fost 
luat din apartamentul fiicei sale, ci din 
zona unde locuiesc el și soția sa. „Fiica 
mea nu are nicio implicare în acest caz. 
Nu are urme de înțepături pe brațe sau 
pe corp, iar anchetatorii au observat 
acest lucru. Nu știu cum a ajuns acea 
sticluță în casa noastră. Probabil că a 
rămas de la medicul veterinar care ne 
îngrijește animalele. în ceea ce privește 
implicarea fiicei mele, consider că este 
un mesaj din partea actualei puteri, care 
dorește cu orice preț să mă elimine din 
viața politică și să mă determine să nu 
mai candidez în locul fratelui meu”, a 
precizat primarul Hațegului, Nicolae 
Timiș.

Mihaela Tămaș

Cum îi calcă polițiștii pragul 
vreunui infractor, imediat acesta 
strigă ca din gură de șarpe că este 
lucrat politic. Toată lumea știe că 
onorabilii noștri politicieni nu sunt 
nici pe departe frați cu Sfântu Petru. 
Mai mult decât atâta, majoritatea 
acestora profită de funcțiile pe care 
le dețin și încalcă legea în mod fla
grant. Orcât ar fi de greu pentru pri
marul din Hațeg ca la două zile de 
la înhumerea fratelui să-și vadă fiica 
ridicată de poliție, declarațiile sale 
legate de scandalul chetaminei sunt 
de-a dreptul idioate.

Cum poate un primar să afirme 
că fiica lui a avut o relație cu un 
consumator de droguri fără ca el să 
fi luat atitudine față de această 
situație? Sau cum poate edilul să fie 
atât de arogant încât să susțină că 
familia Timiș este un brand în Țara 
Hațegului. Asemenea „ branduri ” în 
țările civilizate se numesc clanuri 
mafiote.

Scandalul iscat de încercarea 
autorităților de a destructura o rețea 
de traficanți de droguri nu ar trebui 
să primească conotațiipolitice doar 
din cauza implicării fiicei unui lider 
local de partid. Din păcate, în 
România politicienii sunt mai atrași 
de a-și proteja copii față de lege în 
loc să-i educe așa cum se cuvine. Un 
tânăr care provine dintr-o familie, 
„puternică ”, așa cum susține Timiș 
că ete familia lui, nu poate să 
pățească nimic.

Tata, unchiul sau mai știu eu ce 
prieten suspus vor proteja 
beizadeaua așa încât aceasta să fie 
mai egală în fața legii decât orice alt 

muritor de rând.
Săptămânile trecute am fost 

martorii unui scandal iscat la 
Caransebeș, atunci când un tânăr 
teribilist aflat sub influența 
băuturilor alcoolice a intrat pe pista 
aeroportului, în timpul unui concurs 
de motociclism.

Tânărul, fiu al unui fost candi
dat la primăria Caransebeș a acci
dentat câteva persoane. A urmat un 
linșaj mediatic. Televiziunile și presa 
scrisă l-a înfierat cu mânie proletară 
pe tânărul, de altfel fără an
tecedente.

Familia acestuia s-a comporta 
exemplar. Tatăl lui, medic, a de
clarat că pruncul a fost vinovat și va 
trebui să plătească. în cazul acela 
atât tatăl, cât și copilul, care se află 
arestat în prezent, fără să prezinte un 
mare pericol, au dat dovadă că sunt 
educați și acceptă legile României.

în cazul de la Hațeg, cu toate 
că fiica primarului se afla de mai 
multă vreme în anturajul unor con
sumatori de droguri, o declară chiar 
tatăl ei, nimeni nu se grăbește să 
ceară arestarea imediată a acesteia. 
Nici măcar tatăl nu pare să se simtă 
vinovat pentru că nu a reușit să-și 
ferească fiica din asemenea antu- 
raje.

Din contră aruncă toată an
cheta penală în derizoriu acuzând 
procurorii că sunt manevrați politic. 
Să nu fie oare asta o formă de 
influențare a justiției?

Dar cine răspunde în România 
pentru un fleac ca influențarea unei 
anchete?!

Droguri procurate 
de la medici veterinari

Grupul infracțional era structurat 
pe două paliere, corespunzătoare 
surselor de aprovizionare cu droguri, 
aflate în localitățile Drobeta Tumu Sev- 
erin și Brastavățu, județul Olt. 
Drogurile erau procurate de către liderii 
grupului infracțional, Puiu -Mircea 
Ianchi, Claudiu - Nicolae Podină, 
Cristina Nițescu și Paul Fârdă, pe bază 
de comandă, de la medicii veterinari 
Ilie Jilcu și Marian Pacioagă care 
procurau din circuitul licit cantități im
portante de droguri, întocmind docu
mente false pentru justificarea 
consumului de ketamină în cadrul 
activității profesionale desfășurate.

Ketamină, depozitată 
în locuința body- 
guard-ului unui 
casino din Petroșani

Ketamina era depozitată la 
locuința lui Robert Florin Risipita, 
bodyguard la un cazino din Petroșani,

jumătate, devenii vor seăpa

Problema câinilor fără stăpân, 
care își fac veacul pe străzile Devei, 
punându-i în pericol pe localnici, va 
fi rezolvată fa cei mult o lună și 
jumătate.

Potrivit viceprimarului Cosmin 
Costa. acesta este termenul limită 
pentru deschiderea unui nou centru 
de adăpost pentru câinii comunitari 
din localitate.

..Centrul va avea o capacitate 
de câteva sute de animale. Speram 
ca astfel, să putem rezolva problema 
câinilor vagabonzi din Deva, iar 
locuitorii să nu mai fie deranjați de 
animalele agresive. Câinii, care vor 
ajunge în adăpost și nu vor fi 
revendicați de nimeni în termen de 
14 zile, vor fi cutanasia|i”, declară 
Costa. (D.M.)
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4 Eveniment feri dimineață s-a dat startul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureut. 
Elevii care nu au reușit să obțină note de trecere la prima testare sau nu au putut 
din varii motive să participe kt ea, susțin astăzi proba de evaluare a competențelor 
lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română.

Declarațiile privind
obligațiile de plăti 
I» bugetul de stat

Direcția Cieneralfi a Finanțelor Pu
blice a județului Hunedoara infor
mează contribuabilii că, până 
miercuri, 25 august 2010, trebuie de
puse la Fise, după caz, o serie de de
clarații fiscale aferente lunii iulie.

Astfel, patronii de firme trebuie să 
prezinte la sediul Fiscului următoarele 
documente și formulare: declarația 
pnviad obligațiile de plată la bugetul 
de stat, cu termen lunar, pentru obli
gațiile bugetului de stat aferente lunii 
iulie, formularul 100, declarația pri
cind obligațiile de plată la bugetele 
asigurărilor sociale și fondurilor spe
ciale. formular 102, decontul de taxă 
pe valoarea adăugată formular 300, 
decontul special de taxă pe valoarea 
adăugată - pentru firmele care au 
efectuat achiziții intracomunitare în 
luna precedentă - formularul 301. și
în cele din urmă declarația privind ve
niturile sub formă de salarii din stră
inătate obținute de către persoanele 
fizice care desfășoară activitate în Ro
mânia și de către persoanele fizice ro
mâne angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare 
acreditate în România, formularul 
224.

Devean reținut pentru 
deținere ilegală de armă

Polițiștii Serviciului de Arme, Ex
plozivi și Substanțe Periculoase din 
Hunedoara i-au întocmit un dosar 
penal Iui Cristian K. dc 34 de ani, din 
Deva, pentru deținere ilegală a unei 
puști cu aer comprimat, calibrul 5,5 
mm. în urma cercetătorilor, polițiștii 
au aflat că deveanul a cumpărat pușca 
în urmă cu șase ani de la un magazin 
de arme din localitate, tară a avea un 
permis de portarma valabil. Astfel, oa
menii iacii au rost ncvoiți să-i întoc
mească un dosar penal celui în cauză, 
pușca fiind ridicată în vederea exper- 
tizării.

încă un dosar penal 
pentru conducere 
fără permis

în urma unui control de trafic, 
desfășurat în noaptea dinspre dumi
nică și luni, polițiștii deveni au depis
tai în trafic un tânăr. Florin .1.. de 26 
de ani. din Deva, care conducea un au
toturism tară a deține permis. Tânăru
lui i-a fost întocmit dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice fără a poseda per
mis de conducere.

Pieton iovit pe trotuar, 
la Hunedoara

Băutura la volan a făcut o nouă 
victimă, duminică seara, la Hune
doara. O tânără, de 22 de ani. a fost ră
nită ușor de un autoturism condus de 
Re iu M„ ie II leali, sare, aflat sub 
influența băuturilor alcoolice a pierdut 
ăMti®l ti volanului, a intrat pe tiotuar, 
unde a acroșat-o pe femeie și a lovit 
un alt autovehicul parcat regulamen 
Iar. în urraa testării cu aparatul îtto- 
lest s-a constatat că șoferul avea o 
concentrație alcoolică de 1,35 mg'1 al
cool pur în aerul expirat, astfel că 
acesta a fost condus la Spitalul Muni
cipal pentru ai fi recoltate probe bio
logice care să stabilească ce exactitate 
alcoolemia. Polițiștii i-au întocmit 
acestuia un dosai de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunilor de vă
tămare corporală din culpă și condu
cerea unui autovehicul sub influența

\băuturilor alcoolice.

După DSP ar putea urma concedieri
la CJAS

Potrivit unui proiect de act 
normativ aflat în dezbatere pu
blică, până la jumătatea lunii 
decembrie numărul posturilor 
din aparatul Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) ar putea fi redus cu 

aproape 500.

în prezent, în cazul CNAS 
lucrează 3.709 persoane, iar până la 15 
decembrie, numărul acestora trebuie să 
se diminueze până la 3.229 angajați, la 
care se vor adăuga „președintele și

Deținuții de la 
Penitenciarul Bârcea Mare

întrețin spațiile verzi 
din Deva

Un număr de 20 de deținuți, cu 
pedepse ușoare, de la Peniten
ciarul Bârcea mare au fost an
gajați de Primăria Deva pentru 

a întreține spațiile verzi din 
oraș.

„Grădinarii”, proveniți din 
detenție, muncesc pentru un salariu cel 
puțin egal cu slariul minim pe 
economie. Un procent de 60 la sută din 
remunerație revine administrației peni
tenciarului și doar 40 la sută intră în 
buzunarul muncitorilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al 

vicepreședinții CNAS, președinții - di
rectori generali ai caselor de asigurări 
de sănătate și personalul aferent cabi
netului demnitarului”. Măsura ar putea 
intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 
2011, iar scopul declarat al acesteia este 
„asigurarea salariilor din sistemul de 
asigurări sociale de sănătate nediminu
ate cu 25 %”. Din lipsă de informații, 
președinta Casei Județene de Asigurări 
de Sănătate (CJAS) Hunedoara, Silvia 
Ghenea, a refuzat să comenteze posibil
itatea de a fi nevoită să concedieze per
sonal. ,,Ne așteptam mai de mult la așa 
ceva”, s-a mărginit să declare Ghenea. 
(C.R.)

Penitenciarului Bârcea Mare, Gabriel 
Vesa, munca în afara închisorii este un 
lucru obișnuit pentru cei privați de lib
ertate. Aceștia sunt chiar mulțumiți de 
această opțiune, reușind să aducă profit 
penitenciarului, dar și să își câștige 
niște bani, pe care îi folosesc la magaz
inul din incinta închisorii sau îi trimit 
rudelor de acasă. „In lunile aprilie, mai 
și iunie, au fost angajați aproximativ 50 
de deținuți. Ei au lucrat ca muncitori 
necalificați, conform legii. Din munca 
lor, penitenciarul a încasat 70.000 de 
lei”, a declarat Gabriel Vesa.

Doriana Matei

r

A dat 800 de lei
pe două inele de tinichea

O femeie în vârstă de 74 de 
ani, din comuna Hărău, a 

fost păcălită de doi indivizi 
care i-au vândut două inele, 
despre care aceștia spuneau 

că sunt din aur.

Cei doi i-au cerut femeii 800 de 
lei în schimbul celor două bijuterii, 
însă nu mică i-a fost mirarea femeii 
când a constatat că, de fapt, cei doi 
bărbați îi vânduseră acesteia două 
inele dintr-un material care imită 
metalul prețios. Această metodă 
ingenioasă era în vogă acum câțiva 
ani când multe persoane erau deseori 
păcălite de indivizi care vindeau „bi
juteriile” la prețuri de nimic, sub pre

Compania Națională "MINVEST" S.A. DEVA, Piața Unirii nr.9, 
închiriază 4 birouri situate în sediul companiei la etajele 2 și 3, cu suprafețe 
de 20 mp fiecare.

Solicitările se depun în scris la secretariatul companiei sau la fax nr. 
0254-213641.

Prețul de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 07218714419

textul că aveau nevoie urgentă de 
bani pentru a-și plăti datoriile.

Autorii, Nicolae F., de 42 ani, 
din orașul Orlați, județul Prahova și 
Aron C., de 32 ani, din municipiul 
Giurgiu, i-au mai vândut femeii și trei 
bancnote de două sute de ruble și s- 
au făcut nevăzuți odată ce femeia a 
acceptat ineditul „troc”.

Polițiștii postului din Hărău au 
reușit să îi rețină pe aceștia în cursul 
aceleiași zi în zona comunei Certeju 
de Sus, fiind apoi conduși la sediul 
Poliție fiind cercetați pentru 
săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Cei doi nu au reușit să cheltuie 
banii obținuți în urma schimbului, 
astfel că suma a fost restituită în to
talitate femeii înșelate. (C.S.)



Bursa lac urilor de munca se va desfășura vineri, între orele 09.00 și 13.00, în locali
tățile Deva, Simerut, Hunedoara, Orăștie, Cătun, Hațeg, Petroșani, Lupeni, I ulcan. 
Brad, llia, Pelrila. Agenții economici din județ pot depune ofertele pentru locuri de 
muncă vacante, până vineri, la. 1JOFM Hunedoara - Deva sau la cea mai apropiată 
agenție locală pentru ocuparea forței de muncă.
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Inspectorii ARR
au controlat activitatea școlilor de șoferi
La sfârșitul lunii iulie Autori
tatea Rutieră Română (ARR) 
a efectuat o acțiune de control 
care a avut ca obiectiv verifi
carea activității de pregătire a 
cursanților, în vederea obține
rii permisului de conducere, 

desfășurată de școlile de con
ducători auto și instructorii 

auto autorizați.

în acțiunea desfășurată au fost 
'mplicați și inspectorii ARR - agenția 
Hunedoara. „în cursul controlului au 
fost oprite în trafic 19 mașini ale unor 
școli de conducători auto. Nu s-au 
semnalat nereguli și nu a fost aplicată 

nici o sancțiune”, a declarat Flavius 
Florin Budiul, șeful Agenției ARR 
Hunedoara. La nivel național au fost 
verificate în trafic 1.147 vehicule, în- 
tocmindu-se 31 de procese verbale de 
constatare și sancționare a 
contravențiilor, în valoare de 136.000 
lei, a fost anulată o autorizație de in
structor auto și un atestat de instructor 
auto, au fost suspendate cinci 
autorizații de instructori auto precum 
și două atestate de instructor auto. Prin
cipalele abateri constatate cu ocazia 
acestor controale au fost: utilizarea, la 
pregătirea practică a cursanților, atât de 
către școlile de conducători auto, cât și 
de către instructorul auto autorizat, a 
unor vehicule care nu îndeplinesc 
condițiile prevăzute de reglementările 
legale în vigoare; nerespectarea pro

gramei de pregătire a cursanților; nere
spectarea . de către școlile de 
conducători auto a obligațiilor ce le 
revin conform legislației în vigoare.

Dacă în ceea ce privește instruirea 
viitorilor conducători auto nu au fost 
constatate nereguli la nivel județean, 
inspectorii hunedoreni au aplicat 
totuși, în cursul lunii trecute, un număr 
de 25 de amenzi în valoare totală de 
107.000 lei pentru nereguli constatate 
în transportul de marfă și de persoane. 
„Neregulile pentru care au fost aplicate 
sancțiuni se referă la nerespectarea 
timpilor de muncă și de odihnă ai 
conducătorilor auto”, a declarat șeful 
ARR Hunedoara Flavius Florin 
Budiul.

Cătălin Rișcuța

£
Toamna se numără

Primăria din Bucureșci a rămas pe întuneric
Zilele trecute angajații primăriei 

din comuna Bucureșci au rămas pe în
tuneric după ce clădirea a fost decuplată 
de la rețeaua de electricitate pentru ne
plata facturii la energie. Primarul co
munei, Mircea Ghilean, afirmă că sunt 
primării care au datorii mai mari decât 
primăria Bucureșci, dar împotriva lor 
nu s-au luat asemenea măsuri drastice.

Managerii de spitale trebuie să fie școliți
Potrivit unui ordin al ministrului 

Sănătății, managerii persoane fizice ai 
spitalelor publice sau reprezentanții 
desemnați de managerul persoană 
juridică trebuie să fie absolvenți ai unor 
cursuri de management sau manage
ment sanitar agreate de Ministerul 
Sănătății. Cursurile necesare ocupării 
funcției sunt: cursul de perfecționare în 

Primarul spune că „pedeapsa” a fost 
aplicată în urma afirmațiilor sale din 
presă privind intenția de a realiza un 
parc cu panouri fotovoltaice, în vederea 
producerii de energie electrică, ceea ce 
ar asigura alimentarea cu curent a 
instituțiilor din comună. Edilul 
consideră că prin tăierea curentului 
furnizorul de servicii a vrut să le arate

„Management spitalicesc”, absolvit în 
perioada 2006 - 2009, precum și cur
surile sau programele de perfecționare 
efectuate pentru obținerea titlului de 
medic specialist în specialitatea 
Sănătate publică și management sanitar 
sau a atestatului de studii comple
mentare în Managementul serviciilor 
de sanatate, pentru care se va prezenta 

„cine este șeful”. După plata facturii 
primăria a primit din nou energie 
electrică. Totuși, primarul recunoște că 
instituția care o conduce se află în difi
cultate și că se descurcă foarte greu cu 
achiziția de materiale și plata furnizo
rilor de servicii. (C.R.) 

copia certificatului de medic specialist, 
respectiv a atestatului de studii comple
mentare. Se pot înscrie la concursul 
pentru ocuparea funcției de manager în 
spitalele publice și persoanele care au 
început în acest an cursul de „Manage
ment spitalicesc”. (C.R.)

Hunedorenii nostalgici după 
filmele românești din „epoca 

de aur” au, începând cu 
prima săptămâna a lunii sep
tembrie, un motiv în plus de 
bucurie. Marile filme ale ci
nematografiei românești vor 
rula din nou în cinematogra
fele hunedorene timp de trei 
zile, grație unui program ini

țiat de RomâniaFilm.

Caravana cinematografică „Fil
mul românesc accesibil tuturor” 
poposește și în județul nostru, după 
un periplu prin celelalte zone ale 
țării. Astfel, în zilele de doi, trei și 
patru septembrie, cinematograful 
„Flacăra” din Hunedoara va proiecta 
unele din cele mai bune filme 
românești de dinainte de revoluție, 
pentru ca, trei zile mai târziu devenii 
să aibă întâlnire cu cei mai mari ac
tori români, la cinema „Patria”.

Proiectul inițiat de Români
aFilm cu sprijinul Centrului Național 
al Cinematografiei are ca scop pro
movarea în rândul tinerilor a filmelor 
din perioada comunistă, precum și 
încercarea de a readuce oamenii în 

N^sălile de cinematograf, într-o

perioadă în care pirateria digitală 
face ca scaunele sălilor să fie tot mai 
goale.

Intrarea 
va fi gratuită

Vizionarea filmelor alese în 
cadrul proiectului va fi gratuită, iar 
proiecțiile vor începe de la ora 11 și 
se vor întinde până la ora 23. Printre 
peliculele care vor fi proiectate se 
numără seriile de success „B.D. în 
acțiune”, „B.D. în alertă” și „B.D. la 
munte și la mare”, „Declarație de 
dragoste”, „Extemporal la dirigenție” 
și „Liceenii Rock & Roll", „Drumul 
oaselor”, „Trandafirul galben”, „Mis
terele Bucureștilor”, „Masca de 
argint” sau „Colierul de turcoaze”, 
dar și „Săptămâna Nebunilor” sau 
„Răzbunarea haiducilor”, în vreme 
ce copii vor avea întâlnire în fiecare 
dimineață cu „Veronica”.

Programul complet al 
proiecților se regăsește în fața cine
matografelor „Flacăra” și „Patria”, 
sau pe internet la adresa www.roma- 
niafilm.ro/caravana-cinematografica.

Claudiu Sav
■______________ f

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.

ANUNȚ PUBLIC
SC RECHORALEX SRL cu sediul în localitatea Ociu, nr. 18, corn. Vața, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării 

pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor”, situat în localitatea Baia de Criș, str.Calea Moțlor, nr.17, jud.Hunedoara.

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

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

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89, J20/773/2001, CUI RO 14271549, organizează 
în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație electrică” cu nr. de inventar 10134.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

http://www.roma-niafilm.ro/caravana-cinematografica


Woody Allen a laudat jocul 
actoricesc al Cariei Bruni

Regizorul american Woody 
Allen a lăudat interpretarea primei 
doamne a Franței, Caria Bruni- 
Sarkozy, în noul său film, "Midnight 
in Paris", povestind că președintele 
Nicolas Sarkozy a venit pe platourile 
de filmare să-și vadă soția jucând.

"A dat dovadă de mult profe
sionalism, și-a interpretat rolul... atât 
de bine, încât fiecare cadru va apărea 
în film, nimic nu va fi tăiat", a spus 
Allen într-un interviu acordat ziarului 
italian II Corriere della Sera.

Carla Bruni-Sarkozy are un mic 
rol de ghid în Muzeul Rodin, în noul 
film al lui Woody Allen, în care vor 
apărea Marion Cotillard și Owen 
Wilson și care va fi lansat în 2011.

Woody Allen, care se află în 
continuare la Paris, la filmări, a mai

povestit că președintele Franței, 
Nicolas Sarkozy, a venit pe platourile 
de filmare să își vadă soția jucând.

"Ca toți cei care nu făceau parte 
din echipă, a trebuit să stea la mar
ginea platoului. I-am dat niște căști 
să poată auzi replicile Cariei... a fost 
foarte mulțumit", a spus regizorul.

Laudele lui Woody Allen vin 
după ce s-a scris în presă că, pentru 
apariția ei din "Midnight in Paris" 
soția președintelui francez a avut 
nevoie de 35 de duble pentru a turna 
o scenă, deoarece privea de fiecare 
dată către camera de filmat.

După această prestație, fostul 
model le-a scris producătorilor seri
alului "CSI - Crime și Investigații", 
exprimându-și admirația pentru cali
tatea producției și sperând să obțină 
un mic rol într-un episod, care nu i-a 
fost însă acordat, potrivit 
dailymail.co.uk.

Pe de altă parte, Carol Mendel
sohn, producătorul executiv al seri
alului "CSI - Crime și Investigații", a 
declarat pentru site-ul francez 
Purepeople: "Caria Bruni ne-a trimis 
o scrisoare în care ne-a spus că adoră 
serialul nostru. Din acest motiv, am 
fi încântați ca ea să apară într-un 
episod al serialului «CSI», care va fi 
filmat în Franța", scria express.co.uk, 
la începutul lunii august.

Câteva zile mai târziu însă, 
producătoarea declara că nu i-a fost 
oferit niciun rol lui Bruni și că nu vor 
avea loc filmări în Franța, potrivit 
dailymail.co.uk.

"Midnight in Paris" este o 
comedie romantică ce prezintă 
povestea unei familii care călătorește 
în capitala Franței în interes de afac
eri și pe cea a unui cuplu de tineri re
cent logodiți, a căror viață va fi 
transformată de această călătorie. Din 
distribuția acestui film fac parte ac
torii Owen Wilson, Marion Cotillard, 
Rachel McAdams, Kathy Bates și 
Michael Sheen.
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Andreea Marin a recunoscut
că a dat șpagă medicilor
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Michael Douglas va primi Golden Icon Award 
la Festivalul de Film de la Zurich

Michael Douglas va primi, pe 3 
octombrie, în cadrul Festivalului de 
Film de la Zurich, Golden Icon Award, 
acordat pentru întreaga carieră, premiul 
urmând să fie ridicat de Danny DeVito, 
informează The Hollywood Reporter.

Douglas acceptase să fie prezent la 
decernarea premiilor înainte de a fi di
agnosticat cu cancer la gât. Actorul nu 
va mai putea participa la ceremonie, 
premiul urmând să fie ridicat de Danny 
DeVito.

DeVito și Douglas au lucrat 
împreună la mai multe filme. Astfel, 
De Vito a apărut în pelicula "Zbor dea
supra unui cuib de cuci/ One Flew Over 
the Cuckoo's Nest", produsă de Dou
glas. De asemenea, cei doi au apărut 
împreună pe marele ecran în pelicule 
precum "Idilă pentru o piatră prețioasă/ 
Romancing the Stone", "Giuvaerul 
Nilului/ The Jewel of the Nile" și 
"Războiul rozelor/ The War of the 
Roses", care a fost și regizat de DeVito.

Michael Douglas, în vârstă de 65 
de ani, a fost diagnosticat cu cancer la 
gât, celebrul actor american urmând să 
facă radioterapie și chimioterapie timp 
de opt săptămâni.

Actorul și-a anulat toate aparițiile 
în public ce erau prevăzute pentru lu-

nile următoare, inclusiv participarea la 
un forum în Hong Kong și la acțiunile 
de promovare a celui mai recent film în 
care a jucat - "Wall Street: Banii sunt 
făcuți să circule/ Wall Street: Money 
Never Sleeps", în regia lui Oliver 
Stone.

Anul acesta nu a fost unul foarte 
bun pentru celebrul actor, fiul său, 
Cameron Douglas, fiind condamnat la 
cinci ani de închisoare pentru posesie 
de heroină și trafic de cocaină și mari 
cantități de metamfetamină.

De-a lungul unei cariere de peste 
patru decenii, Michael Douglas a 
câștigat două premii Oscar, unul în cal
itate de producător al filmului "Zbor 
deasupra unui cuib de cuci", împreună 
cu Saul Zaentz, în 1976, iar celălalt 
pentru rolul magnatului din lumea

finanțelor Gordon Gekko din filmul 
"Wall Street" (1987), regizat tot de 
Oliver Stone. De altfel, actorul ameri
can și-a reluat acest rol în noul film - 
"Wall Street: Banii sunt făcuți să cir
cule", care a avut premiera 
internațională în mai, la Festivalul de la 
Cannes.

Michael Douglas a apărut în nu
meroase lungmetraje, precum "Instinct 
primar" și "Wonder Boys", însă rolul 
care l-a propulsat a fost cel al inspec
torului de poliție Steve Keller, pe care- 
l-a interpretat în cele 98 de episoade ale 
serialului de televiziune "Străzile din 
San Francisco", difuzat de postul / 
între anii 1972 - 1976.

Douglas a primit, totodată, pre
miul pentru întreaga carieră din partea 
Institutului de Film American, în 2009, 
dar și un premiu Cesar onorific, în 
1998, și un Glob de Aur pentru întreaga 
activitate, în 2004.

De asemenea, Michael Douglas a 
primit titlul de Mesager al Păcii din 
partea Organizației Națiunilor Unite, în 
anul 1998.

Cea de-a șasea ediție a Festivalu
lui de Film de la Zurich se desfășoară 
în perioada 23 septembrie - 3 oc
tombrie.
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Record bizar
2.500 de mexicani au făcut să țâșnească sucul din niște sticle
cu ajutorul bomboanelor mentolate

Au ars fantome, au făcut mii de 
sticle de suc să erupă sau au venit cu 
mic, cu mare la un concert simfonic. 
Sunt doar câteva evenimente la care au 
luat parte mii de oameni din toată 
lumea. în Argentina, 40.000 de melo
mani l-au urmărit pe un dirijor celebru. 
Vecinii mexicani s-au strâns însă să 
bată un record mai puțin obișnuit. Cap
itala statului nord-american se poate 
lăuda cu cele mai multe sticle de suc 
care au erupt după ce au fost umplute 
cu bomboane. Ciudata performanța a 
fost obținută după ce aproape 2.500 de 
mexicani au răspuns prezent apelului 
organizatorilor.Experimentul consta în 
scufundarea mai multor bomboane 

mentolate în doi litri de suc acidulat. 
Zahărul din dulciuri a făcut ca băutura 
să țâșnească la mai mult de doi metri 
înălțime.

Festivalul fantomelor 
flămânde

în Malaezia, oamenii au găsit un 
alt motiv pentru a petrece: Festivalul 
fantomelor flămânde. Tradiția spune că 
în a șaptea lună a anului, porțile iadului 
se deschid, iar morții vin pe Pământ. 
Așa că, pentru a preveni Apocalipsa, lo
calnicii le oferă fantomelor mâncare 
sau băutură și ard bani, cunoscuți ca

fiind moneda răului.în plus, în fiecare 
an cei din Malaezia construiesc un așa- 
zis gardian al regelui fantomelor, pe 
care îl ard pentru a scăpa de probleme. 
Anul acesta, Gardianul a fost înalt de 
11 metri și a costat nu mai puțin de 32 
de mii de dolari.în cealaltă parte a 
lumii, localnicii au preocupări ceva mai 
elitiste. 40.000 de argentinieni au venit 
într-o piață din Buenos Aires pentru a- 
1 urmări pe unul dintre cei mai renumiți 
dirijori din lume.Daniel Barenboim a 
dirijat o orchestră compusă din pales
tinieni, israelieni sau iranieni, oameni 
ale căror state se află într-un conflict ce 
pare să nu se mai termine.

Un bărbat din Malawi susține că i-au crescut 
rgane genitale feminine Membrii mafiei italiene

Jali Mateyu, în vârstă de 25 de ani, 
a descoperit în urmă cu doi ani că i-a 
crescut în anus o "came ciudată" sub 
forma organelor genitale feminine, dar 
a dispărut după ce i-a arătat "problema" 
primei sale soții. Doctorii au spus că 
acest lucru este imposibil.Bărbatul, care 
trăiește în regiunea Chikhwawa din 
sudul Malawi, spune că bucata de came 
i-a reapărut în iunie anul acesta și că 
penisul lui s-a micșorat și a dispărut, în 
cele din urmă.El a spus că a fost la 
medici naturiști care i-au aplicat diverse 
soluții făcute din plante, și acestea i-au 
redat penisul înapoi. Numai că acum 
are atât organele feminine, cât și pe cele 
masculine și nu poate să facă sex. 

iteyu, căsătorit acum cu cea de-a 
treia soție, spune că de vină este prima 
lui soacră care l-a blestemat pentru că 
a părăsit-o pe fata ei pentru alta.Doc- 
torii spun că este imposibil ca bărbaților 
să le crească organe sexuale feminine. 
Nu se poate din punct de vedere bio

logic, susțin specialiștii. Povestea este 
dezbătută și de Perez Hilton, celebrul 
critic al vedetelor. "Este o situație com
plet scăpată de sub control! Oare ni
meni nu i-a verificat tipului "avuțiile"

pentru a afla dacă spune sau nu 
adevărul? Sună un pic cam prea neb
unesc pentru noi!", scrie pe blogul său. 
Perez Hilton a lansat o întrebare bună. 
Chiar nu l-a verificat nimeni?

și-au trimis mesaje codificate prin 
intermediul unei emisiuni de fotbal

Un pianist chinez fără mâini a uimit juriul
de la "China’s Got Talent" "Pentru oameni ca mine sunt 

doar două opțiuni Să renunț 
la visele mele, ceea ce ar duce 
la o moarte rapidă. Sau să mă 
zbat fără mâini să am o viață 

remarcabilă ", a explicat Liu în 
fața juriului de la "China 's 

Got Talent".

Povești impresionante despre oa
meni care-și depășesc propriile limite 
sunt tipice pentru edițiile "Got Talent". 
Liu Wei a șocat pur și simplu juriul de 
la "China's got Talent".

Liu, în vârstă de 23 de ani, a rămas 
fără mâini la zece ani în urma unui ac
cident stupid, după ce a atins niște fire 
de înaltă tensiune în timp ce se juca de- 
a v-ați ascunselea. Totuși asta nu l-a 
împiedicat să-și îndeplinească visul de 
a deveni pianist. Liu Wei a învățat să 
cânte la pian cu picioarele la vârsta de 
18 ani, cu toate că profesorul său i-a 
spus că nu are nicio șansă să reușească. 
S-a dovedit că Liu este mai talentat 
decât mulți pianiști care își folosesc 
mâinile.

Membrii rețelelor mafiote din 
Italia își trimit mesaje codificate prin 
intermediul unei emisiuni dedicate 
fotbalului. Asta au descoperit recent 
polițiștii italieni, informează The 
Telegraph.

Emisiunea de fotbal "Quelli che 
il Calcio" a fost utilizată de mafioții 
italieni pentru a trimite mesaje 
șefilor din închisoare. Aceștia trim
iteau SMS-uri codificate, aparent in
ofensive, care îi ajutau pe liderii 
aflați în spatele gratiilor să-și 
conducă afacerile.

Acțiunea a fost depistată de 
Enzo Macri, un fost procuror anti- 
mafia. "Ne-a atras atenția aparenta 
banalitate a acelor mesaje. în reali
tate, în ele se aflau informații precise 
către capii mafiei care nu dispun de 
altă modalitate de a lua legătura cu 
lumea de afară".

Simona Ventura, prezentatoarea 
emisiunii, susține că este " șocată de 
aceste descoperiri". Aceasta a mai 
declarat că în viitorul apropiat fanii 
emisiunii nu vor mai putea trimite 
SMS-uri în timpul emisiunii.

Un ’’vampir” siberian de 19 ani 
a supt sângele unui bărbat în parc

"Vampirul" Viaceslav Juravlev, 
în vârstă de 19 ani, a atacat apoi 
două adolescente care au văzut 
scena. Fetele l-au văzut plin de 
sânge, lângă leșul bărbatului atacat.

Un "vampir" a fost arestat în 
Rusia după ce a mușcat un de gât un 
bărbat și i-a supt sângele, informează 
THE SUN. Crima s-a petrecut într- 
un parc din localitatea Abakan, din 
Siberia, iar bărbatul atacat a murit pe 
loc.

"Vampirul" Viaceslav Juravlev 
(Vyacheslav Zhuravlev), în vârstă de 
19 ani, a atacat apoi două adoles
cente care au văzut scena. Fetele 1- 
au văzut plin de sânge, lângă leșul 
bărbatului atacat. Juravlev, denumit 
de zirul britanic "Dracula din 
Siberia", a mormăit ceva și apoi s-a 
năpustit asupra uneia dintre fete, pe

care a mușcat-o.
Din fericire, o patrulă de poliție 

se afla în parc și a auzit țipetele 
fetelor.

Unul dintre polițiști a spus că 
bărbatul ucis avea capul aproape de
sprins de gât. Criminalul a povestit 
cu sânge rece că și-a întrebat victima 
unde se află o stație de autobuz după 
care a atacat-o dintr-o dată, pentru că 
a vrut să vadă cum e să ucizi pe 
cineva.
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Doi tineri artiști, unul din Buzău și altul din Constanța, au câștigat pre
miul întâi la cea de-a 12 ediție a festivalului internațional de sculpturi în 
nisip din Elveția. Ciprian Ariciu și Bogdan Adrian Lefter au impresionat 
juriul cu o lucrare intitulată "Festinu lente Zece echipe venite din în
treaga lume au intrat în competiție.

N

Sute de români 
s-au debranșat de la 
sistemul de încălzire

Speriați că facturile de 
întreținere se vor dubla, mulți români 
s-au debranșat, însă acum au primit 
vestea că și la iarnă, căldura va fi în 
continuare subvenționată.

Numai în Cluj, numărul 
cererilor de debranșare a crescut cu 
25%. Sorin Munteanu, președintele 
Asociației de Proprietari Cluj, anunța 
că acesta este doar începutul, apogeul 
debranșărilor fiind așteptat abia în 
luna septembrie.

„Deja se simte o creștere la 
nivelul cererilor de debranșare. în 
medie, cam cu 10% față de ceilalți 
ani. Masa cea mai mare de debranșări 
va veni abia în septembrie, când 
lumea se pregătește de iarnă. Acum, 
mulți sunt preocupați de concedii", a 
declarat Sorin Munteanu.

Și la Piatra Neamț, mulți oa
meni au renunțat la sistemul central
izat și au solicitat debranșarea, din 
cauza creșterii taxei pe valoarea 
adăugată și a posibilității eliminării 
subvenției pentru căldură.

"în ultima perioadă a crescut 
numărul cererilor prin care se solicită 
debranșarea. Până acum la sediul 
societății s-au înregistrat 75 de cereri. 
Termenul până la care primim aceste 
solicitări este 15 septembrie" a de
clarat Cosmin Grădinara, purtător de 
cuvânt în cadrul Societății Locato.

în Piatra Neamț, în acest mo

21% dintre români
și-ar părăsi țara

ment mai sunt branșate la sistemul 
centralizat, aproximativ 12.000 de 
apartamente. în sezonul rece 2009- 
2010, proprietarii au plătit 165,89 de 
lei pentru o gigacalorie. Prin apli
carea taxei pe valoare adăugată de 
24% și eliminarea subvenției ar 
însemna ca prețul gigacaloriei să fie 
puțin peste 311 de lei. Este foarte 
posibil ca această situație să deter
mine creșterea debranșărilor, ținând 
cont de faputul că mulți oameni au și 
acum datorii la întreținere.

Numărul solicitărilor de 
debranșare a crescut și la Deva. 
Speriați de majorarea prețului gi
gacaloriei, tot mai mulți oameni 
solicită debranșarea de la sistemul 
centralizat de încălzire. Ei preferă să 
își monteze centrale de apartament 
pentru a nu primi facturi uriașe la 
întreținere. Fără subvenții, gigacalo- 
ria ar putea costa, în această iarnă, de 
la 165 la 234 de lei. Eliminarea 
subvențiilor pentru încălzire i-a făcut 
pe locuitorii din Deva să solicite 
debranșarea de la sistemul centralizat 
de termoficare. Cei care au deja 
centrală de apartament spun că a mer
itat investiția.

Sunt însă și situații în care oa
menii aleg să se debranșeze singuri 
ilegal. în Deva, din 25.000 de aparta
mente, doar 12.000 mai sunt branșate 
la rețeaua de termoficare a orașului.

33 de mineri au fost găsiți teferi după 17 zile 
de captivitate într-o mină din Chile
Treizeci și trei de mineri, blo
cați de 17 zile într-o mină, la 
700 de metri adâncime, în nor

dul statului Chile, au putut 
anunța duminică faptul că 

sunt în viață, iar ulterior, im
agini difuzate de o cameră 

video introdusă în subteran de 
salvatori au arătat 

că erau teferi.

"Noi, toți cei 33 (de mineri) suntem 
sănătoși (și) ne aflăm într-un refugiu", se 
putea citi pe o bucată de hârtie, scoasă la 
suprafață de o sondă trimisă de echipele de 
salvatori, mesajul prin care minerii au 
anunțat că sunt în viață.

"Acesta este mesajul minerilor noștri, 
care ne spun că sunt în viață, că sunt uniți", 
a declarat în fața camerelor de televiziune 
președintele chilian, Sebastian Pinera, în 
apropiere de mina din San Jose, la 800 de 
kilometri nord de Santiago.

Duminică seara, o micro-cameră 
video, amplasată pe o sondă, a putut stabili 
contactul vizual cu minerii.

"I-am putut vedea, mulțumită 
camerelor. Am văzut opt sau nouă care 
dădeau din mâini, aveau lămpile aprinse și, 
aparent, se află într-o bună condiție fizică", 
a declarat Pinera.

Minerii, pe jumătate dezbrăcați din 
cauza căldurii, "și-au apropiat fețele de 
camera , ca niște copii, iar în ochii lor se 
putea vedea bucuria, speranța", a adăugat 
președintele.

Niciun contact nu a fost stabilit cu 
acești 33 de bărbați de la data unei 
alunecări de teren, la 5 august, la această

stat s-ar putea face angajări din toamnă
Premierul Emil Boc a declarat că 

unele posturi ar putea fi deblocate din luna 
septembrie, după ce Guvernul va termina 
planul de restructurare. In plus, anul viitor, 
salariul minim ar putea crește.

"în septembrie, după ce se încheie 
prima etapă a procesului de restructurare, 
vom face o analiză cu privire h ce posturi 
pot fi și câte deblocate în sistem, Avem 
nevoie de posturi suplimentare, nu numai 
în sănătate, dar și în justiție, pentru că 
mecanismul (te cooperare și verificare pe 
justiție ne cere să avem un număr mai 
mare de magistrați, având în vedere și du
rata foarte mare a proceselor judiciare. Nu 
înseamnă că procesele sunt lungi numai 
datorită faptului că nu sunt suficienți 
magistrați. Este și asta o realitate. Mai sunt 
și alte lucruri care pot fi îmbunătățite. Sper 
sa, și fac o paraiteză, sper ca Senatul să 
nu amâne sub nick* fonnă, săptămâna vi

mică mină de cupru și aur, în cadrul căreia 
muncesc 150 de angajați, situată în deșertul 
Atacama, unde au rămas blocați în sub
teran.

însă, duminică dimineața, unul dintre 
dispozitivele care sapă de două săptămâni 
a reușit să introducă o sondă la aproximativ 
20 de metri de un adăpost, situat la circa 
700 de metri adâncime, unde cei 33 de 
mineri s-ar fi putut refugia.

Ministrul Minelor, Laurence Gold- 
bome, a declarat că sonda "a adus inițial o 
pungă din plastic, prinsă cu elastice, și un 
mesaj din partea lui Mario Gomez (unul 
dintre minerii blocați) adresat soției aces
tuia. Ne-am bucurat, dar nu știam nimic în 
plus. Ulterior, a venit mesajul care anunța 
că toți 33 sunt în viață".

în mesajul său, Gomez exprima 
speranța celor din subteran, care "aud, din 
nou, utilajul de foraj. Să sprăm că ajunge 
de data aceasta".

La Santiago, sute de persoane s-au 
adunat agitând steaguri chiliene în Piaza 
Italia, în centrul orașului, pentru a-și man
ifesta bucuria. Atât în capitală, dar și la 
Valparaiso, Concepion (sud), Iquique 
(nord), șoferii și-au manifestat bucuria 
claxonând.

itoare, Legea ANI, extrem de importantă 
pentru credibilitatea României atât te ra
port cu românii, cât și cu UE pentru că 
avem niște angajamente pe care ferebtric să 
e respectăm", a spus premierul Emil Boc.

Deocamdată, Guvernul trebuie să re
structureze aproape 70.000 de pos‘un din 
sistemul bugetar, după cum șî-a luat anga-

Dar minerii vor vedea 
lumina zilei abia peste 
câteva luni

Potrivit lui Andres Sougarret, in
ginerul care coordonează eforturile de sal
vare, forarea în subsolul instabil a unui 
tunel cu diametrul de 66 de centimetri, în 
vederea scoaterii minerilor din subteran 
unul câte imul, urmează să dureze "ceJ 
puțin 120 de zile".

Obiectivul imediat al salvatorilor este 
să lărgească tunelul prin care a fost 
introdusă sonda, pentru a furniza minerilor 
provizii, produse în vederea hidratării și 
medicamente.

Și minerii "trebuie să acționeze pen
tru salvarea lor, degajând, de dedesubt, res
turile care vor cădea atunci când va fi lărgit 
tunelul", a declarat inginerul Pedro 
Ramirez, care participă la operațiunile de 
salvare, potrivit postului public de televiz
iune TVN.

"Dar cel mai important lucru s-a re
alizat, deja, și anume susținerea morală. 
Minerii știu că facem eforturi să-i salvăm. 
Ei știu că salvarea lor este o problemă de 
zile", a subliniat Pinera.

jameniul te fața FMI.
"Sănătate, justiție. învățământ supe

rior, administrație. Vom face b evaluare și. 
acolo unde va fi posibil, vă Bați seama că 
vom încerca să putem aproha posturi su
plimentare". a explicat Boc.

Soi fle planul de hImmi de g@staH 
depinde și majorarea salariilor pentru 
angajațiî de la stat, flirt 2011.

Negocieri se poartă și pe salariul 
minim. Sindicatele spun că i-au cerut pp- 
mielului ca acesta să crească. în 2011. de 
la 600 Ia MB de lei. Ba discuții. Emil Boc 
Ie-a spus avansat suma de 6H ie Iei.

Legea unică de salarizare în sistemul 
bugetar va fi modificată în totalitate, iar 
noua formă se va aplica de Ia I ianuarie 
2011. Mai multe funcții vor fi eliminate, 
iar coeficienții de salarizare vor fi 
modificați.

Dacă orice om de pe planetă ar 
putea să emigreze oriunde își 
dorește, țara noastră ar ajunge un 
stat depopulat. Asta pentru că 
românii declară, într-un procent 
destul de mare, că ar vrea să se mute 
peste hotare, iar străinii nu s-ar îngh
esui să vină pe plaiurile mioritice.

"Nicăieri nu-i ca acasă" este - 
se pare- un proverb depășit. 21% 
dintre români ar pleca imediat din 
țară, dacă pe planetă s-ar putea em
igra "la liber", arată un sondaj 
Gallup. La fel de puțin legați de 
locurile natale sunt sârbii, bolivienii 
și vietnamezii.

La polul opus se află locuitorii 
din statele dezvoltate. Statele cu 
\______________________________  

nivel de trai ridicat precum Singa
pore, Canada, Elveția sau Australia 
și-ar dupla sau chiar tripla populația.

Care este situația în țările 
vecine? Populația Bulgariei ar crește 
cu un procent, cea a Ungariei ar 
scădea cu 15 procente, iar cea a 
Ucrainei ar scădea cu 20%. Așadar, 
niciunul dintre statele vecine nu ar 
suporta un.proces de depopulare la 
fel de mare ca România. Cu 
excepția Moldovei, care ar rămâne 
fără 35% din populație.

Sondajul a fost realizat de 
Gallup pe o perioadă de trei ani, 
timp în care au fost chestionați 
350.000 de oameni din 148 de țări.>



Tenisntanul elvețian Roger Federer, cap de serie numărul 5. a câștigat, turneul de la Cincinnati, 
dotat cu premii în valoare totală de 2.430.000 de dolari. Federer l-a învins, în finală, cu scorul de 6- 
7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-4, pe americanii! Hardy Fish, beneficiar al unui wild-card. Elvețianul și-a păs
trat astfel titlul cucerit anul trecut la Cincinnati și a ajuns la al 63-lea turneu câștigat în carieră. Marți. 24 august 201(1

Sport 9

Seniorii handbalului s-au întâlnit la Vața
Incredibil, dar adevărat

Fostele glorii ale handbalului 
masculin hunedorean din anii 
’70 - ’80 s-au întâlnit la Vața 
cu ocazia unui meci amical 

de old-boys.

Prietenia născută pe terenul de 
sport îi leagă pe foștii handbaliști de 
aproape 30 de ani atunci când echipele 
masculine din Deva și Vața se luptau 
pentru supremația în județul Hune
doara. Componenții celor două echipe 
“de aur” se întâlnesc de câteva ori pe an 
alternativ la Deva și Vața. Cu toate că 
timpul și-a pus amprenta asupra 

. condiției fizice a handbaliștilor, meci
urile dintre Deva și Vața au rămas 
au Feași confuntări spectaculoase pline 
de ambiție. Jocul de duminică disputat 
pe terenul școlii generale din Vața s-a 
încheiat la egalitate 25 - 25, dar rezul
tatul este nesemnificativ față de bucuria 
revederii, a depanării de amintiri de pe 
terenul de sport.

Ca la noi, la nimeni. Haos total în ligile 
inferioare ale fotbalului românesc

Binecunoscuta zicală ce pare să 
definească atât de bine mersul lu- 
Șcrurilor în România, se poate aplica 
fără menajamente și în fotbalul româ
nesc. Dacă în Liga 1, lucrurile au intrat 
oarecum pe făgașul normal, în ligile in
ferioare haosul și incertitudinea pleacă 
la start cu prima șansă la „promovare”.

Componența eșalonului secund s- 
ia. ndificat și răsmodificat în urma ul
timei ședințe de Ia sediul Federației. 
Astfel, inițial, din cauza datoriilor fi
nanciare pe care le aveau, patru echipe 
au -ț excluse din eșalonul secund: 
Arieșul Turda și FC Baia Mare din seria 
a 2-a, respectiv, Poli lași și Farul 
Constanța din prima serie. După câteva 
trocuri, schimburi, târguri, înțelegeri și 
recursuri „fără număr” la Comisiile 
Federației, Arieșul Turda (viitoarea 
adversară a celor FC Hunedoara, în 
Cupa României), Farul și Poli Iași vor 
rămâne în cel de-al doilea eșalon se
cund. Maramureșenii de la Baia Mare, 
n-au mai făcut recurs, problemele fi
nanciare grave pe care le aveau, „reco- 
mandându-i” ca o candidată pentru 
ligile inferioare. Cu toate acestea, ceața 
densă care s-a așternut asupra ligilor in
ferioare va continua și în această 
săptămână, datorită faptului că multe 
grr )ri din eșalonul al treilea „poftesc” 
la locurile din divizia B, condiție în

Explormin Deva: Iosif Hrubi - 
antrenor. Jucători: Ilie Vizitiu, Voicu 
Botiș, Viorel Frunză, Dubar Mirel, 
Marius Galiceanu, Robert Barodi și 
Marius Brădean 

care și echipele din a patra divizie vor 
dori să promoveze „peste noapte” în 
liga terță. Astfel situația tinde să devină 
una tragi-comică, deoarece, vinerea și 
sâmbătă următoare multe dintre 
echipele aliniate deja la startul noului 
sezon competițional, care nu se 
confruntă cu astfel de probleme, nu știu 
care-încotro o vor apuca.

Deocamdată, echipele ce 
reprezintă județul nostru își știu adver
sarii din prima etapă. FC Hunedoara va 
debuta pe stadionul Michael Klein îm
potriva celor de la Autocatania 
Caransebeș, în vreme ce CFR Simeria 
va face o deplasare până la malul 
Dunării, pentru a întâlni nou-promovata 
Termo Tumu Severin, asta dacă în 
această săptămână oltenii nu se vor

Ponorul Vața: Amos Boloț - 
antrenor. Jucători: Voicu Mănescu, 
Mircea Șiler, Trandafir Braica, Vasile 
Paul, Milu Folescu, loan Coza, Cristian 
Crișciu, Ștefan Ciocan, Voicu Crișan, 
Florin Bădău, Alexandru Portik 

alipi Drobetei, echipă ce a fost 
resuscitată în această vară, odată cu ple
carea Universității de pe cochetul ,jnu- 
nicipal” severinean.

în ceea ce privește situația în care 
se află cele două cluburi hunedorene, 
loturile și jocul se vor clarifica la mi
jlocul acestei săptămâni când cele două 
cluburi vor evolua în faza a patra a 
Cupei României unde vor întâlni 
reprezentante ale eșalonului secund: 
„vulturii roșii” din Turda vor poposi 
sub furnale, în vreme ce Unirea Alba 
Iulia se va deplasa la Simeria pentru 
jocul cu băieții lui Gh. Comea.

Claudiu Sav

UTA a fost programată în Cupă 
deși are doar un jucător legitimat!

Rămasă în liga a doua, UTA, sau 
mai nou, UTA 1945 Arad a fost 
programată de Federația Română de 
Fotbal în faza a patra a Cupei 
României, unde va întâlni, marți, 
formația Gloria Arad, deși în momen
tul de față are doar un jucător legiti
mat în lot și nu are conducere tehnică. 
Singurul fotbalist legitimat la clubul 
de pe calea Aurel Vlaicu este 
fundașul Constantin Bumbac, ale 
cărui drepturi federative au fost 
sechestrate de ANAF din cauza unei 
sume de 70.000 de euro pe care gru
parea arădeană o are de achitat la 
bugetul statului. Restul fotbaliștilot 
din lot au plecat de la echipă din pos
tura de jucători liberi de contract. 
Având în vedere situația dată, este 
posibil ca UTA să trimită în teren la 
meciul cu Gloria Arad, de marți, de 
la ora 17.30, o echipă alcătuită din 
jucători de la grupele de copii și 
tineret care au rămas încă pe vechea 
societate.

„Bătrâna Doamnă” se află în 
această perioadă în reorganizare, 
transformându-se din societate non
profit în societate pe acțiuni. Arădenii 
vor evolua tot în liga a 2 a, sezonul

Astăzi și mâine aflăm echipele calificate 
în grupele Ligii Campionilor

Astăzi și mâine se vor juca par
tidele retur ale play-off-ului Ligii 
Campionilor. Astfel, la finalul celor 
90 de minute se vor cunoaște 
echipele calificate în grupele Ligii 
Campionilor pentru acest sezon. 
Tragerea la sorți, va avea loc vineri la 
Nyon, în urnă regăsindu-se și cam
pioana României, CFR Cluj, arde
lenii fiind repartizați în cea de-a treia 
urnă valorică.

Iată programul partidelor retur, 
care vor începe de la ora 21 .Si: 
Hapoel Tel-Aviv (Israel) - FC 
Salzburg (Austria), în tur 1-1 
Șerif Tiraspol (Moldova) - FC 
Basel (Elveția), în tur 0-1 
Anderlecht (Belgia) - Partizan 
Belgrad (Serbia), în tur 2-2 
FC Sevilla (Spania) - Sporting 
Braga (Portugalia), în tur 0-1 
Sampdoria Genova (Italia) - 
Werder Bremen (Germania), în 
tur 1-3

2010-2011, deși, conform regula
mentelor în vigoare, în cazul 
transformării în societate pe acțiuni 
echipa trebuia înscrisă în Liga a III- 
a. Oficialii arădeni au mizat pe faptul 
că grupările îndreptățite să preia locul 
echipei UTA, printre care se află și 
formația Fortuna Covaci, au refuzat 
înscrierea în Liga a Il-a din cauza 
situației financiare delicate în care se 
află.

Miercuri:
Auxerre (Franța) - Zenit Sankt 
Petersburg (Rusia). In tur 0-1 
FC Copenhaga (Danemarca) - 
1-2 8

MSK Zilina (Slovacia) - Sparta 
Fraga (Cehia), în tur 2 - 0 
Tottenham (Anglia) - Young Boys 
(Elveția), în tur 2-3
Ajax Amsterdam (Olanda) - Di
namo Kiev (Ucraina), în tur 1 -1.

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări li 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

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

O09
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A

A

5

9

10 ___ 1
Introduceți m gH» ds nwi sus unnătoarelt cuvinte: 

AROMAT, AS, BĂȚ, CA, CAM, CANARISIRE, 
CAPABILI, CAȘALOT, CEC, CLĂCAȘ, COPIL, 
COT, DICROMATÎC, uiSCuTASÎL. INTERES, 

IRONIZATOR, IT, ÎNLĂTURATA, LĂZI 
LETALITATE, MAS. MUTAT, NUMITĂ, OU, 
RÂT, RE, ROL, STĂTĂTOR, TÂNĂR, TESAC, 

TUȘI, ȚAR, ȚĂRÂNĂ URÂT.

Petru Ardelean - ARAD

OlU.l
1 9 8 3 4 2 6
4 3 2 1 7
6 5 9 1 3
8 5 - 6 1 3 9

6 1 4 9
2 3 1 6 1

5 8 8 2 1
9 1 4 5 8 2

2 1 8 9 4

07:00
07:50

13:50
14:00
14:45
15:50
16:00 
17:00
17:30

5
<

Telejurnal
Cu 80 de tablouri la capătul 

lumii (reportaj - 7.)
Armăsarul sălbatic (21.) 
Noah și Saskia (10.) 
Verde-n față 14 
Vezi România! (rel.)
Noile Paradisuri (francez serial 

documentar, 2008, rel. - 1.) 43'
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 37.)
Miss Universe România (rel.) 
Vizor monden (rel.) 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (rel. - 3.)
Amintiri din istorie
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.) 
Rom european (rel.)
Kronika (magazin cultural) 
Palatele lumii 9
Planeta arborilor (francez se

rial documentar - 9.)
Rețetă pentru siluetă (rel.)
Amintiri din istorie 
Vezi România! (rel.) 2 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 4.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal
Studio fotbal
Fotbal: Sampdoria Genova - 

Werder Bremen

15:0®
«ta

Ik»

Cercul vieții (german serial, 
2004 -19.)

înv inge apele!
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui (rel.)
Darul (australian serial, 1997 -
5.)
Telejurnal
Poate nu știai
Timpul chitarelor (rel.) 
Vorbe peste timp
Telejurnal
Popasuri folclorice 

(2008)
între cer și pământ 
împreună în Europa
Cercul vieții

(rel. - 19.)
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui
Jurnalul Euronews 
învinge apele!
Vorbe peste timp
Povești din sălbăticie 
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 1.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990- 11.)
D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Războiul pământului (SUA 

western, 2002) cu Tom Beren- 
ger, Luke Perry, Adam Storke, 
Michelle Forbes

08:03 Liber la vacanță (matinal, Știrile Pro TV 08:13
2010) (2009) 09:45

10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 11:15
13:15 Demascarea 10.-00 Om sărac, om bogat 12:30

(SUA polițist, 1972)93' cu (român comedie - 65.)
Peter Falk, Richard Basehart, 12dM) Tânăr și neliniștit 14:00
Honor Blackman, Wilfrid Hyde- (SUA serial, 1973, 15:30
White rel. - 3806.) 16:25

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 16:30
14:00 Creatorii de monștrii (SUA 13:45 Foc și pasiune 1730

film S.F., 2003) 88' cu Linda (SUA dramă romantică, 18:30
Blair, Adam Baldwin, George 2007)
Kennedy, Tracey Walter 16:00 Tânăr și neliniștit »»

IM Observator (SUA serial, 1973
Bun de cinste (reality show) - 3807.) 20:30

17:45 Să te prezint părinților 17:00 Știrile Pro TV
(emisiune de divertisment, !P:45! Serviți, vă rog! 21:30

■ g * 2009) Șț9:00: Știrile Pro TV
19:00 Observator Banii vorbesc (1997)
20:30 Lanțul puterii (SUA-francez |2:30

-B:00
Știrile Pro TV

film de acțiune, 2000) 92' Supernatural: 22:3(1
22:30 Observator Aventuri 23:30

Eroii (SUA serial, 2006) 45' în lumea întunericului

18:15 
: 20:00

21:50
23:40

12:40 Prăbușirea casei Saddam (englez-SUA serial, 2008) 
14:40 Eu și monstrul meu (SUA-englez aventură, 2007) 112' 
16:30 Tatăl meu, Romulus (dramă biografică, 2007) 

îndoiala (SUA dramă, 2008) 104' cu Meryl Streep
Viața secretă a albinelor (SUA dramă, 2008) 110' cu Dakota Fanning, 

Jennifer Hudson, Queen Latifah, Alicia Keys
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 3.) cu James Badge Dale
Tatăl nostru (SUA-argentinian thriller, 2007) 110' cu Armando Hernan

dez, Jorge Adriăn Espindola, Jesus Ochoa, Paola Mendoza

Săracii tineri bogați (rel.)
Legământul (rel.)
Predestinați (rel.) 45' 
împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008, rel.) 45'
Marina (serial, 2006) 60'
Victoria (serial, 2007) 45'
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 (mexican serial, 

2009)
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines
Poveștiri de noapte
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)

08:2(1 j Sport cu Fiorentina
BSilK Nimeni nu-i perfect (23.) 30' 
09 If j Teroare în munți (rel.)
11 :H | Galileo
13: IK Camera de râs
4 30 ! Prima zi (reality show)
ÎMIH Nimeni nu-i perfect (rel. - 2.i.) 
IliOB Cod Omega (SUA film de ca

tastrofă, 1999, rel.)
Focus 18 90'
Focus Sport

IMS
IM
19JS; Uite cine gătește! (2010) 60' 
MII j ~ .............................Romy și Michele: Anii tinereții 

(SUA comedie, 2005) 83' cu 
■: Katherine Heigl, Alex Brecken
ridge, Kelly Brook, Scott Vicka- 
ryous 

22:3 Trăsniții 
15sii Mondenii Show 
13:39 în întuneric (canadian thriller, 

2003) 91' cu Kathleen Rober
tson, Michael Murphy, Joanne 
Vannicola, Fiona Reid

14:15 
14:30 
15:30 
16:30 
17:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Celebritate
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 21.) 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/19.) 
Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 10.) 
Dragostea, un teren înșelător (aventură, 1994) 
Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 17.) 60' cu Kristen Bell 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 10.) cu Kyra Sedgwick 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 23.)
Bumerangul (SUA comedie, 1992) 118' cu Eddie Murphy

0£
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar 1 Petroșani fierar be toni st 1 operator mase plastice 7

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 (brokeri 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte 
.2

bucătar instalator instalații tehnic o-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

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)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

sjner construcții civile, industriale 
agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

inspcctor(referent) resurse umane
1

ospătar(chelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurant(maitre
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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel

conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie ,mozai c, faianță, gre s ie ,p archet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

fi orar-decorat or inginer mecanic I

frezor universal 1 mecanic utilaj I
șofer de ao to turisme și camionete

2

inginer rețele electrice 1 zidar rosartencuitor 2 vânzător 2

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic intreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

muu. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat 
1

ospătar-chelner I

Telefon: 0755.999.919 Simeria

barman 1 Telefon:0755.999.921

bucătar 1 ștanțator 1

confecționer tâmpiărie din aluminiu 
și mase plastice 1

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

munc. necal. la asamb larea,mon tarea 
pieselor 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

lucrător bucătărie (spălător vase
m?”l 2

V---------------------- ----—
ma^tru construcții civile, indus
triale și agricole 1

Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor I

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

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

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

sudor manual cu arc electric 5
ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

vânzător

zidar samotor

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

10

8

bucătar manipulant mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 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

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

1operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1
lucrător gestionar I

dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
k

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.activmarket.cahanova.ro

subinginer mecanic automobile
1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare I

Ilia

Telefon: 0755.999.926

munc. radi oelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927
1

agent securitate

asistent medical

femeie de seviciu fierar betonist

1

14 munc.necal.în silvicultură 6

Telefon: 0755.999.924montator sub ans amble

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

cusător piese din piele și înlocuitori 
1

electricean de întreținere și repara
ții 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

administrator

munc.necal.la demol. clădiri,mo-

munc.necal.la amb. prod, soli de și 
semisolide

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

Tel. 0254.236.555
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimb cu apartament 3 

’ 'mere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
^1.049560.

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

Persoană fizică vând garsonieră b-dul luliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85.0001ei. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

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.

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
lemnărie 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. 
07-** 656.454, 0764.075.470 DIVERSE k

Doamnă 53 de ani,anti-alcool, familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer se
riozitate. Fără carte de muncă.

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 vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moi sil” (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. Iederu (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707 

Vând goblen “Sanie cu câini", dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din ef preț 50roa 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 deficiențe în grade diferite asociate, DownADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451,0752.201.008, flynet07@yahoo.com
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Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, Bl.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

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

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

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

Vând motor tăiat lemne cu moară macinai pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, containere fier, 
piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, ferestre din lemn, aspirator 
practic, aparat sudură, radiocase tofoane auto și camere, unelte agricole manuale, telefoane, cărți radio cu 
picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constamin, 
Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva. (text maxim 50 de cuvinte)

^j^.imb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu apar
tament 3-4 camere, ofer diferența. TeL0721.805.675

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu 10 lei buc. Vând mașină de spălat mi tomată, cnmhînă frigo
rifică. Sau Ia schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

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

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

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

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activitate, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză și englwă-română_ E-mail: 
luca@joburidetop.ro, teL 0741.910207
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Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună. Tel.0722.582.097

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, re visai. TeL 0723.409007, e-mail: 
nicutrufas @y ahoo. corn

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

Semnătura

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

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

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

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

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

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

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 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.

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 - 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. 1
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Nisip 22,00

23,00 lei/tonăSort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonă

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

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

lei/ton^

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mari

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 2254 234 448 MOBIL; 0723 154 204


