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Școala numărul 10, 
din Hunedoara, 

va fi închisă

La Universitatea
Petroșani, 

promovarea se vede 
în Alb și Negru
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Hunedorenii care obțin 
venituri din agricultură, 
așteptați la Finanțe
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Turiștii se rătăcesc 
prin Hunedoara, 
in căutarea Castelului

început de lună fără curent 
electric in câteva localități 
din județ Pag- J ►

FC Hunedoara, 
fără sprijin din partea 
administrației locale

de pupat

Câștigătoarea 
locului I, 
la Festivalul Mamaia 
2010, Cristina Vasiu

Pentru că a reușit să câștige primul loc la Festi
valul de Muzică Ușoară „Mamaia” și i-a făcut mân
dri pe hunedoreni. Tânăra, în vârstă de 18 ani, are 
deja în palmares numeroase premii la concursuri de 
interpretare și muncește din greu spentru a deveni o 
artistă recunoscută.

de blamat..."

Primarul 
municipiului Hunedoara, 

Ovidiu Hada
Pentru că nu acordă atenția cuve

nită Castelului Corvinilor, cel mai im
portant obiectiv turistic al orașului. La 

trei luni după ce consilierii locali au 
decis amplasarea unor indicatoare care 
să îi conducă pe turiști spre castel, pri

marul nu s-a asigurat de montarea aces
tora și nici nu poate spune când vor apărea 

plăcuțele pe străzile Hunedoarei.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm 
M ► DN 7 II. Geeagiu - Orâștie 
5 ►DN 7 Orâștie-Spini 
O ► DN 7 Spini - Simeria 
< ► DN 1 Mintia - Vctel
**" ► DN 7 Vețcl - l.esnic

► DN 7 Leșnic - Săcăinaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căincl - Bejan
► Petroșani
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Calendar
f greco-catolic
Cuv. Simeon Stilitul; Serbarea 
Preasfintei Născătoare din 
Miasine

ț romano-catolic
Sf. Egidiu, abate UP

în această lună, în ziua întâia,
începutul Indictului, adică anul 
nou bisericesc

Salată 
berlineză

Trebuie să știm că Biserica 
lui Dumnezeu prăznuiește In- 
dictul („Indiction” la români 
însemnă: poruncă și arătare), 
luând obicei de la cei bătrâni; că 
era obicei, la români, să se facă 
începătură anului de la acest In
diction, adică la 1 septembrie.

Indictul este o perioadă de 
15 ani, al cărui prim an se 
numește indictul întâi și așa mai 
departe, ceilalți până la al 15- 
lea, după ordinea lor. Ter- 
minându-se astfel evoluția celor 
15 ani, începe iarăși o nouă 
perioadă, la care asemenea anul 
întâi se numește indictul întâi, 
până la al 15-lea, după care 
iarăși începe o altă perioadă. Că 
indictul își are numele de la trib
uturile extraordinare destinate 
pentru plata soldaților (acest fel 
de tributuri se numeau indic-

tiones), nu există nici o îndoială. 
Sunt trei feluri de indicte: indic
tul constantinopolitan care în
cepe de la 1 septembrie; indictul 
cezaresc sau constantinian, în
cepând de la 24 septembrie; și 
indictul papal sau roman, ce în
cepe de la 1 ianuarie. Biserica 
serbează această zi pentru două 
motive: întâi pentru că luna sep
tembrie se consideră ca în
ceputul anului, și de aceea 
mulțumind lui Dumnezeu pen
tru roadele de peste an, se roagă 
ca și anul nou să fie roditor și, 
în al doilea rând, se serbează 
ziua aceasta ca începutul 
predicării Domnului, adică în 
această zi a intrat Domnul nos
tru Iisus Hristos în Sinagoga 
iudeilor, și dându-I-se cartea lui 
Isaia proorocul, și deschizând-o 
a aflat locul unde era scris:

„Duhul Domnului peste Mine, 
pentru care M-a uns a binevesti 
săracilor, a vindeca pe cei zdro
biți la inimă, a propovădui ro
bilor slobozenie și orbilor 
vedere. A slobozi pe cei 
sfărâmați întru ușurare, a 
propovădui anul Domnului cel 
primit” (Luca 4, 16-22 după 
Isaia 61, 1-2). Apoi dând cartea 
slugii și sezând a zis: „Că astăzi 
s-a plinit Scriptura aceasta în 
urechile voastre”. Cât s-au și 
mirat popoarele de cuvintele 
darului ce ieșeau din gura Lui.

De asemenea, tradiția 
spune că și poporul evreu a in
trat în Țara Făgăduinței în 
această lună Septembrie.

Ingrediente:

500 g carne de vită fiartă, 2 
ouă, 1 ceapă mică, 1-2 castra
veți murați, 2 linguri maioneză, 
1 lingură bulion, sare, piper.

Mod de preparare:

Se fierb carnea de vită și 
ouăle, separat, în apă cu sare. 
Ouăle se curăță de coajă și se 
taie bucățele mici. Carnea se 
taie și ea bucățele mici.

Se pune într-un castron car
nea, se adaugă ouăle. Se taie 
castravetele murat în cubulețe 
mici și se stoarce bine de 
zeamă. Ceapa se taie fidea. Se 
pun maioneza și bulionul. Se 
amestecă bine. Se lasă câteva 
ore la frigider.

Se poate decora cu castra
vete murat, ceapă verde sau 
după imaginația fiecăruia.

V J

7 septembrie
de-a lungul timpului

1933: Uu cutremur a devastat Tokio și Yokohama, 
omorând aproape 100 000 de oameni.

1959: Au fost stabilite relațiile diplomatice dintre 
România și Japonia

1963: A luat ființă prima unitate specializată în dome
niul informaticii și automatizării a Armatei române

1966: Legația României din Olanda a fost ridicată la 
rang de ambasadă

2001: Ceremonie în cadrul căreia România a preluat, 
pentru doi ani, președinția Comitetului de Coordonare (CC) 
al Reuniunii Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei 
pEDM) și a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) 
al I oiiei Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPF- 

■B8E)

I» S-au născut:
1875: Edgar Rice Burroughs, romancier american (d. 

■&)

1 877: Francis William Aston, chimist și fizician englez,

deținător al Premiului Nobel (d. 1945)
1937: Allen Jones, artist englez
1944: Leonard Slatkin, dirijor american
1946: Barry Gibb, cântăreț englez (Bee Gees)
1949: Luminița Gheorghiu, actriță româncă
1950: Mihail Efîmovici Fradkov, politician rus
1951: Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu (d. 

1996)
1962: Ruud Gullit, fotbalist olandez

Comemorări:
1930: Aristide Demetriade, actor și regizor român (n. 

1872)
1944: Liviu Rebreanu, scriitor român, membru al Acad

emiei Române (n. 1885) ,
1964: George Georghescu, dirijor român, membru co

respondent al Academiei Române (n. 1887)
1970: Franțois Charles Mauriac, scriitor francez (n. 

1885)
1984: Carlo Zecchi. pianist și dirijor italian (n. 1903)
1988: Luis Walter Alvarez, fizician american (n. 1911)
1995: Adrian Dohotaru. poet și dramaturg român (n. 

1939)
1996: Ion Oblemenco, fotbalist și antrenor român (n. 

1945)

Bancurile zilei

HOROSCOP
O zi perfectă pentru relaxare și 

schimbări în viața ta. încerci noi mo
dalități de a ieși în evidență și a te
face plăcut de cei din jur. Acest lucru îți va 
readuce forțele de care ai nevoie pentru săp
tămâna ce va urma.

Azi prietenii îți vor solicita aju
torul sau sfatul în anumite probleme. 
Dacă nu știi cum să-i ajuți spune-le
acest lucru și nu le da soluții care se vor do
vedi a nu fi bune, pentru că nu vor mai avea
încredere în tine.

Azi vei face multe activități în 
aer liber. E posibil să mergi la shop
ping, să te duci cu prietenii la pădure
sau chiar la ștrand. Spre seară te vei plimba
pe străzile orașului alături de persoana iubită.

Azi este o zi perfectă pentru 
plimbările în aer liber și reflectarea 
asupra viitorului. E posibil să pri
mești vești bune despre o afacere pe
care ai inițiat-o. Succesul este de partea ta și
pe plan sentimental.

Azi vei fi dispus să faci fapte ca
ritabile. încerci să acorzi bani celor 
nevoiași sau chiar să adopți un ani
mal fără adăpost care are nevoie de
îngrijiri speciale. Nu face excese alimentare 
e posibil să faci indigestie.

Azi acorzi atenție rudelor și prie
tenilor pe care i-ai neglijat în ultima 
perioadă. Aceștia se vor bucura că nu 
i-ai uitat și vă veți simți foarte bine
împreună, depănând amintiri și uitând de gri
jile de zi cu zi.

îți vei petrece timpul alături de 
familie iar seara vei ieși cu partene
rul în oraș. Schimbările ce vor avea 
loc pe plan sentimental sunt bene

© © ©
Albanezii, după lungi ani de stu

dii, documentări și cercetări, reu
șesc să construiască primul lor 
avion, dar care la primul lui zbor se 
prăbușește. Jale mare, doliu național 
și ziarele din întreaga lume apar cu 
următoarea știre pe prima pagină:

"Primul avion construit de alba
nezi s-a prăbușit. în viață, din întreg

echipajul, a mai rămas mimai fo
chistul!"

© © ©

La un ospiciu, nebunii evadau 
în fiecare seară, plecau în oraș și se 
distrau, apoi obosiți se întorceau. 
Doctorii se apucă și zidesc un zid 
inalt, pentru ca nebunii să nu mai 
plece. Dar nebunii tot evadează și

se întorc a doua zi bine dispuși. 
Apoi, doctorii zidesc un zid uriaș, 
dar nimic. Apoi zidesc un zid de 30 
cm. Și așteaptă. După o săptămână 
de stat în ospiciu, nebunii sunt în
trebați de doctori:

- De ce nu mai plecați?
- Nu mai avem pe ce pune 

scara.
© © ©

Telefoane utile

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

k -----

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

Azi te vei ocupa de lucrările pe 
care le-ai început și nu ai reușit încă 
să le termini. Ai grijă și nu te solicita 
prea mult, pentru că e posibil să ai 
probleme cu sănătatea.

fice și îți vor aduce numai bucurii. Ai grijă
însă cu sănătatea. E posibil să ai probleme cu
reumatismul.

încerci să faci mai multe lucruri 
decât poți. Din fericire, partenerul 
de viață îți este alături și te va ajuta 
în tot ceea ce întreprinzi azi.

Azi îți vei face planuri de viitor 
alături de partener. Spre seară vei ieși 
în oraș cu prietenii. Ai grijă și nu juca 
la jocurile de noroc, sunt șanse foarte 
mari să pierzi mulți bani.

Astrele îți rezervă o zi excelentă 
pe plan sentimental. Dacă ești singur 
e foarte posibil să întâlnești o per
soană de sex opus de care te vei îndrăgostip..
loc. După amiază îți vei petrece timpul vizio
nând filme sau citind o carte.

Profiți de această zi pentru a te 
odihni după o perioadă agitată la 
muncă. Seara ieși cu prietenii în oraș.
E posibil ca aceștia să-ți facă o surpriză plă
cută.

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. 1, Ap. 1
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Școala numărul
9 10, din Hunedoara, va fi închisă

La solicitarea Inspectoratului 
Școlar Județean (IȘJ), mem
brii Consiliului Local Hune

doara au discutat variantele de 
reorganizare a unor unități 

școlare din oraș și au hotărât 
închiderea Școlii nr.10. Copiii 
și majoritatea dascălilor care 

își desfășurau activitatea acolo 
vor fi preluați de către Școlile 

nr.9 și nr.12.

IȘJ Hunedoara a cerut edililor 
hunedoreni să găsească varianta cea 
mai eficientă, din punct de vedere ma
terial, a reorganizării unor instituții de 
" îvățământ din oraș.

Școlile luate în discuție au fost 
cele trei din cartierele Micro VI și 
Micro VII, considerate ineficiente, din 
cauza numărului prea mic de elevi care 
învață în aceste instituții. IȘJ a solicitat 

desființarea uneia dintre cele trei unități 
școlare și mutarea elevilor și dascălilor 
în celelalte două, rămase funcționale.

Argumentul 
condițiilor mai bune 
vs. teama de revolta 
părinților

Votul consilierilor a decis că, în
cepând cu 13 septembrie, porțile Școlii 
nr. 10 vor fi închise.

Motivele care au determinat de
cizia au fost numărul mai mic de elevi 
care învățau în această școală și 
poziționarea acesteia între celelalte 
două instituții, aflate fiecare la mar
ginea cartierului pe care îl deservește.

Prima școală „salvată” a fost 
Școala nr.12, deoarece acolo învață cei 
mai mulți elevi, aproape 300 de copii. 
Celălalt argument care a „cântărit” în 
favoarea Școlii nr.12 sunt condițiile 
foarte bune create acolo, cu o investiție 

de zeci de mii de lei din bugetul local.
Primarul Ovidiu Hada a acceptat 

argumentele colegilor săi și s-a arătat 
de acord cu decizia lor, dar se declară 
îngrijorat de reacția părinților elevilor 
care învățau la Școala nr. 10, majori
tatea de etnie romă.

„Ar fi păcat să punem lacătul pe o 
școală proaspăt renovată, prin efortul 
hunedorenilor.

Părinții copiilor care învățau la 
Școala nr.10 trebuie să înțeleagă că nu 
noi am impus închiderea școlii, decizia 
venind de la IȘJ.

Oricum, copiii lor vor învăța în 
condiții mai bune decât înainte, pentru 
că Școala nr.12 este renovată, dotată cu 
geamuri termopane și cu încălzire.

în plus, dacă am fi închis această 
școală, am fi pus pe drum și mai mulți 
copii.”, declară consilierul local Nico- 
lae Baloșin, unul dintre inițiatorii 
proiectului de hotărâre care propune 
închiderea Școlii nr.10.

Doriana Matei

Construcția unei biserici, „împotmolită” 
în ambițiile unor consilieri locali

Reprezentanții PNL în Consiliul Local 
Hunedoara votează, de luni bune, împotriva 
proiectului de hotărâre inițiat de consilierul 
democrat-liberal, Ladislau Farcaș, care 
propune trecerea din proprietatea Statului 
Român în proprietatea privată a municipiu
lui Hunedoara, a unui teren destinat 
construcției unei biserici.

Turiștii se rătăcesc prin Hunedoara, 
Jn căutarea Castelului

Turiștii care vor să viziteze Castelul 
Corvinilor și nu sunt de prin părțile locului 

uține șanse să nimerească drumul către 
monumentul simbol al Hunedoarei, în lipsa 
unor indicatoare vizibile.

Realizând cât de important este să le 
se ofere condiții optime turiștilor care le 
calcă orașul, membrii Consiliului Local 
Hunedoara au votat, în luna mai, pentru am
plasarea unor indicatoare spre Castel, pe 
străzile cele mai circulate ale orașului. După 
patru luni de la adoptarea acestei hotărâri, 
plăcuțele nu au apărut încă în Hunedoara, 
întrebat de către consilierii locali când vor 
fi „plantate” indicatoarele, edilul șef, Ovidiu

Cu toate că, la o ședință anterioară, 
reprezentanții hunedorenilor s-au lăsat 
înduplecați și au votat pentru înregistrarea 
terenului în Cartea Funciară, acest lucru nu 
s-a mai întâmplat, iar ridicarea Casei Dom
nului a rămas în poziție de stand-by.

Un funcționar al Primăriei Hunedoara 
a greșit în redactarea hotărârii Consiliului

Hada, ridică din umeri. Primarul recunoaște 
că până și el a fost oprit pe stradă de către 
străini, pentru a da informații despre cum se 
poate ajunge la Castel. Cu toate acestea, nu 
a considerat că amplasarea indicatoarelor 
este suficient de importantă, încât să-și pună 
la treabă, vara aceasta, angajații, dându-le 
această sarcină. Până când primarul Hune
doarei se va mobiliza să pună în practică 
hotărârea consilierilor, turiștii nu au altă 
opțiune decât să rătăcească prin oraș, între
bând la tot pasul, până când găsesc drumul 
spre Castel sau până când se plictisesc și 
pleacă.

Doriana Matei

MaHaffiițliiiiiMllMii
Bd. Revoluției, nr. 2, 300024, Timișoara, jud. Timiș
Tei: (+4) 0256 491 999 Fax: (+4) 0256 494 340

Local, iar aceasta a trebuit să fie supusă, din 
nou, la vot.

Ambiția consilierilor PNL s-a dovedit 
mai puternică decât dorința celorlalți mem
brii ai consiliului, de a avea un nou lăcaș în 
orașul de pe Cema, iar proiectul de hotărâre 
a căzut din nou. (D.M.)

De joi, 2 septembrie, 
se împart produsele 
alimentare comunitare 
la Deva

Persoanele care nu au un loc de 
muncă, pensionarii care au o remunerație 
mai mică de 400 de lei, precum și persoanele 
cu handicap grav sau accentuat, sunt 
așteptate începând de joi, între orele 08.00 și 
15.00, pe Aleea Viitorului, Nr. 3 (în clădirea 
creșei, lângă sediul Crucii Roșii) să își ridice 
produsele alimentare aferente anului în curs. 
Persoanele în cauză trebuie să se prezinte cu 
actul de identitate (C.I - B.I.), însoțit de o 
copie după carnetul de șomer vizat (în cazul 
celor Eră loc de muncă), sau de o copie după 
un cupon de pensie actual (pentru pension
arii cu vend mai mic de 400 de lei), ori de o 
copie după certificatul de handicap valabil 
(pentru persoanele cu dizabilități grave sau 
accentuatei. fC.SJ

Nistor, vicelider al grupului PSD 
din Camera Deputaților

Deputatul PSD de Hunedoara, 
Laurențiu Nistor, a fost ales, ieri, 
vicelider al grupului PSD din Camera 
Deputaților.

în fruntea grupului PSD din Cam
era Deputaților a fost ales în unanimitate 
Mircea Dușa, după ce Viorel Hrebenciuc, 
care a deținut această funcție timp de mai 
mulți ani, a renunțat la candidatură. 
Totodată, au fost aleși și nouă vicelideri 
ai grupului PSD în Camera Deputaților, 
printre care și deputatul de Hunedoara, 
Laurențiu Nistor, precum și un purtător 
de cuvânt, în persoana lui Adrian 
Solomon. La doar doi ani de mandat, 
Laurențiun Nistor, prospăt ales în funcția 
de vicelider al grupului PSD în Camera 
Deputaților este un gest de apreciere a 
activității sale politice din cadrul partidu
lui. Acesta a precizat că a fost o mare 
supriză, neașteptându-se să fie propus 
pentru această funcție. „Este o mare

ANUNȚ PUBLIC
SC ELEGANCE & CONFORT SRL cu sediul în localitatea Petroșani, str. Aradu

lui, nr.32, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Spălătorie auto”, situat în localitatea Petroșani, str.l Mai, 
nr.21, 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.

surpriză pentru mine. Nu mă așteptam să 
fiu propus pentru această funcție. Toți cei 
care am fost propuși am fost votați în 
unanimitate. în cursul acestei săptămâni 
sau cel târziu săptămâna viitoare va fi 
convocată o ședință în care ne vor fi 
împărțite sarcinile. Ar fi prematur 
deocamdată să spun în ce domeniu voi fi 
numit”, a precizat deputatul PSD de 
Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Irina Năstase

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 tel, Registrul comerțului nr. J4Q/8636H998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Societate comercială
COMUNICAT DE PRESĂ

Timișoara, 31 august 2010: Directorul regional al Centrului Regional Rețea Poștală 
Timișoara, Nelu Balaș, își exprimă regretul pentru întârzierile survenite în achitarea pensiilor, 
din Timișoara, Timiș și întreaga regiune deservită și îi asigură pe pensionari de tot sprijinul în 
rezolvarea situației neplăcute.

*
*
*
*

angajeaza

Sincopa apărută este urmare a crizei economice pe care o traversează și Poșta Română. 
Inconvenientele vor fi remediate astăzi, urmând ca, până azi,l septembrie 2010, toate pensiile 
să fie achitate. Ieri au fost rezolvate 90% dintre întârzieri.

*

operatori prelucrare cherestea; 
circulariști;
gateriști;
tâmplari;
muncitori necalificați;

Directorul Nelu Balaș își cere scuze pentru situația neplăcută, pe care o cataloghează drept o 
excepție.

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501621.



Sindicaliștii organizează un miting în Capitală, pe 7 octombrie, de 
Ziua Internațională a Muncii Decente, nemulțumiți de noul proiect 
al Legii salarizării, arătând că noile prevederi vor duce la salarii mai 
mici de anul viitor pentru toți bugetarii.

Pescari, înghițiți de apele Mureșului
început de lună fără 
curent electric

Energia electrică va 0 oprită, 
astăzi, între orele 8.00 și 16.00, 
din cauza unor reparații la rețeaua 
de distribuție, în Deva, pe străzile 
Olarilor, Merilor, Crângului, Soa
relui, Livezilor, Privighetorilor, 
Cetății. La Șoimuș, Boholt, Păuliș 
și Bălata, este întrerupă furnizarea 
energiei electrice, între orele 8.30 
și 18.00. Fără „curent” vor ră
mâne, între orele 9.00 și 19.00, și 
locuitorii din Barza (parțial- 
Ruda). în Hunedoara, nu se va în
trerupe furnizarea energiei 
electrice pe străzile Rotarilor și 
Serei, între orele 15.00 și 20.00, 
iar la Cinciș Cerna, între orele 
8.00 și 15.00. Mâine, se va între
rupe furnizarea curentului electric 
în DEVA, între orele 8.00 și 16.00, 
pe străzile Olarilor, Merilor, Crân
gului, Soarelui, Livezilor, Ștefan 
cel Mare, Șt. O. Iosif, Barbu Șt. 
Delavrancea. între orele 8.30 și 
18.00, nu vor avea curent electric 
locuitorii din Șoimuș, Boholt. 
Păuliș, Bălata. Afectate de întreru
perea energiei electrice vor ft lo
calitățile: Barza (parțial-Ruda), 
între orele 9.00 și 19.00, Peștișu 
Mare, între orele 15.00 și 20.00 și 
Govăjdia, între orele 8.00 și 15.00. 
(C.S.)

Agricultorii hunedoreni 
sunt așteptați la finanțe

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a județului Hunedoara a 
anunțat că astăzi este ultima zi în 
care contribuabilii, care obțin ve
nituri din agricultură, mai pot 
efectua prima rată a plății antici
pate de 50 la sută din impozitul pe 
venitul din activitățile agricole în
treprinse. Astfel, cei ce cultivă și 
valorifică flori, legume și zarzava
turi, în sere sau solarii special 
amenajate, sau cei ce cultivă ar
buști sau plante decorative și va
lorifică produsele agricole 
obținute după recoltare sunt obli
gați să se prezinte la sediul Finan
țelor din Deva. (C.S.)

Bani pentru zonele 
afectate de inundații

Guvernul a aprobat în acest în
ceput de săptămână alocarea a 
aproximativ 51,5 milioane de Iei 
pentru finanțarea unor lucrări de 
refacere a infrastructurii locale 
afectate de inundații. Banii veniți 
de la executive sunt destinați mai 
multor localități din 30 de județe, 
printre care și Hunedoara, pentru 
reabilitarea unor tronsoane de dru
muri județene, comunale sau a 
unor străzi și ulițe, poduri și po
dețe ori punți pietonale. Astfel, ju
dețului nostru îi vor reveni puțin 
peste 1,5 milioane de lei pentru re
pararea infrastructurii afectate de 
ploile torențiale din luna iulie, ma
joritatea fondurilor fiind direcțio
nale către localități din zona 
Bradului, ori către Șoimuș și Bo- 

. hoit (cele mai afectate zone).

Doi pescari au fost găsiți, ieri, de pompierii din cadrul ISU Hunedoara, încați în Mureș

Doi pescari, care au fost dați 
dispăruți, ieri dimineață, de 

soția unuia dintre aceștia, spe
riată că nu s-au mai întors 

acasă de trei zile, au fost găsiți 
înecați.

Agenții Postului de Poliție 
Gurasada au fost alertați, ieri dimineață, 
de soția unuia dintre cei doi pescari, 
Dumitru S., în vârstă de 54 de ani. 
Acesta, împreună cu un vecin, Dumitru 
P., în vârstă de 43 de ani, ambii din 
Hunedoara, au plecat la pescuit, în co
muna Gurasada, pe raza satului Câm
puri Surduc, și nu au mai putut fi 
contactați telefonic din data de 29 au
gust.

Bunurile pescarilor, 
găsite în zona 
„Diguri”

Oamenii legii, împreună cu echipe 
din cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență, au început căutările 
celor doi în zona indicată de soția unuia 
dintre pescari.

- în scurt timp, au găsit pe malul 
râului Mureș, în apropiere de Câmpuri 
Surduc, în locul numit „Diguri”, auto
turismul marca Dacia 1300, cu care cei

Admitere la poliție, turul doi
IPJ Hunedoara face înscrieri pentru a doua sesiune a concursului de admitere la Academia 

de Poliție „Al. Ioan Cuza ” București, pentru cetățenii români de naționalitate maghiară

în perioada 27 august - 02 sep
tembrie, la Inspectoratul de Poliție 
Județean Hunedoara - Serviciul 
Resurse Umane, se vor desfășura 
activități de recrutare și selecție a 
candidaților pentru a doua sesiune a 
concursului de admitere la Academia 
de Poliție „Al. Ioan Cuza” București - 
septembrie 2010, Facultatea de Poliție, 
specializarea Ordine și Siguranță 
Publică, fiind scoase la concurs 14 
locuri pentru cetățenii români de 
naționalitate maghiară. Candidații tre
buie să fie absolvenți de liceu cu 
predare în limba maghiară, cu diplomă 
de bacalaureat.

De asemenea, tinerii care voe să 
participe la concurs, trebuie să aibă 
vârsta de până la 27 de ani, împliniți în 
anul participării la concursul de ad
mitere pentru formarea profesională 
inițială ca polițist sau militar, să fi 
obținut la purtare, în perioada studiilor 
liceale, media generală de minimum 
8,00, să nu fi fost exmatriculați, pentru 
abateri disciplinare, dintr-o instituție de 
învățământ și să aibă înălțimea de

doi plecaseră de acasă, un cort, precum 
și mai multe instrumente de pescuit și 
bunuri aparținând hunedorenilor. însă 
nici urmă de cei doi pescari. A mai 
rămas o variantă: s-au înecat.

După primele cercetări, polițiștii 
susțin că nu ar fi suspiciuni de comitere 
a vreunei infracțiuni. Semnalmentele 
celor doi pescari au fost transmise pos
turilor de poliție limitrofe, polițiștii 
continuând căutările pe malul râului, cu 
sprijinul reprezentanților ISU Hune
doara.

minim 1,65 metri bărbații și 1,60 metri 
femeile.

Nu se admit derogări de la nici o 
condiție legală sau criteriu specific pen
tru recrutarea candidaților la concursul 
de admitere - sesiunea septembrie 
2010.

Merite recunoscute 
și răsplătite

Candidații care au obținut în pe
rioada studiilor liceale premiile I, II, III, 
mențiune, premii speciale la 
olimpiadele școlare internaționale, re
cunoscute de M.E.C.T.S., la disci
plinele de concurs, au dreptul de a fi 
admiși și de a urma cursurile pe locurile 
finanțate de la buget, în cadrul 
numărului de locuri prevăzute pentru 
admitere, după ce au promovat Etapa I 
- probe eliminatorii, conform 
Metodologiei de admitere în facultățile 
Academiei de Poliție București. De 
asemenea, candidații care au obținut 
premiile I, II sau III la concursurile 
școlare la nivel național sau pe grupe de 
țări, recunoscute de M.E.C.T.S, la dis
ciplinele de concurs, pot fi admiși, fără 
concurs, în cadrul numărului de locuri 
prevăzute pentru admitere, după ce au 
promovat Etapa I - probe eliminatorii.

Candidații care se regăsesc în 
„Lista olimpicilor naționali și 
internaționali absolvenți de liceu, pen
tru admiterea în învățământul supe
rior”, emisă de M.E.C.T.S, vor prezenta 
la înscriere copia legalizată după

S-au înecat 
în apele Mureșului

După ce polițiștii au inspectat 
zona, un echipaj de pompierii din 
cadrul ISU Hunedoara - Detașamentul 
Ilia a plecat pe Mureș, cu o barcă, în 
căutarea celor doi.

Astfel, la scurt timp, în jurul orei 
11.00, l-au găsit pe unul dintre pescari, 
înecat, în zona localității Dobra.

diploma obținută la concursurile 
școlare internaționale, la nivel național 
sau pe grupe de țări.

Prezentarea candidaților la sediul 
Academia de Poliție „Alexandru loan 
Cuza” București se va face pe data de 
06.09.2010, între orele 08,00 - 12,00.

Unde pot fi găsite 
informațiile

Detaliile privind cea de a doua se
siune de admitere 2010 - numărul de

A scăpat cu viață
după ce a fost lovit de tren

Șoferul unui autoturism Dacia 
1300, a scăpat ca prin urechile acului 
după ce mașina pe care o conducea a 
fost lovită de un tren. Accidentul s-a 
produs în jurul orei 11.30, pe strada 
Jiului, din municipiul Vulcan. Sergiu 
M., în timp ce conducea un autotur
ism prin acea zonă, direcția de mers 
centru oraș-cartier Colonia de Jos, la

După aproximativ două ore după 
ce au găsit cadavrul unuia di: 
pescari, pompierii l-au găsit și pe al 
doilea pescar, înecat, în apropierea 
localității Zam.

Cadavrele celor doi au fost prelu
ate de medicii legiști care vor stabili 
cauzele exacte ale morții acestora.

Mihaela Tămaș

locuri aprobate, condițiile, criteriile 
recrutare, perioada de desfășurare a 
concursului, probele de admitere, tem
atica și bibliografia vor fi publicate pe 
site-ul Academiei de Poliție

Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Hunedoara - Serviciul 
Resurse Umane, situat în municipiul 
Deva, str. Mihai Eminescu, nr.130, 
telefon nr. 0254/206722 int. 20.114. 
20.113 sau pe site-ul I.P. J. Hunedoara - 
http ://hd'pol iti aromana. ro, Informații 
Utile, Carieră, Admitere.

trecerea la nivel cu calea ferată nu a 
respectat semnalele acustice și lumi
noase, a pătruns pe calea ferată și a 
fost acroșat de o locomotivă care se 
deplasa pe direcția Lupeni-Aninoasa. 
în urma evenimentului a rezultat 
avarierea autoturismului si a locomo
tivei. (M.T.)



Directorul general de asistență socială din Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale a declarat marți într-o conferință de presă că familiile 
care au un venit pe membru de familie cuprins între 371 și 470 de lei nu 
vor mai primi alocații monoparentale sau complementare, în această si
tuație fiind în jur de 100.000 de beneficiari.

Noi si lumea 5
9

Miercuri, 1 septembrie 2010

Cercetătorii români au descoperit un tip de celule
care pot trata infarctul
Cercetătorii români au des

coperit un tip de celule, 
care, împreună cu celulele 

stern ar putea favoriza rege
nerarea mușchiului inimii, 
afectat de infarct, potrivit 

Mediafax. 
Specialiștii de la Institutul 
Victor Babeș au descoperit 
întâmplător, în timp ce fă

ceau studii asupra celulelor 
din intestin, prezența unor 

celule foarte mici care ajută 
la regenerarea organelor.

Potrivit lui Laurențiu Popescu, 
președintele Academiei de Științe Med
icale, celulele telocite au fost puse în 
evidență de savanții români, iar 
existența lor a fost confirmată de echipe 
independente din Italia, Germania, 
Marea Britanie și China. în tandem cu 
celulele stem, telocitele pot ajuta la 
refacerea unor organe vitale precum 
inima și creierul.

Potrivit medicilor, inima are ca
pacitatea de a se regenera, până la 
vârsta de 25 de ani cu aproximativ 1% 
pe an, iar în cazul vârstnicilor cu 0,5% 
pe an.

Telocitele sunt niște celule cu corp 
mic, dar cu prelungiri extrem de lungi 
(asemănătoare prelungirilor neu

ronilor), prezente în aproape toate or
ganele corpului. Rolul telocitelor este 
acela de tele-coordonare, la distanță, 
prin intermediul prelungirilor lor ex
trem de lungi și subțiri (telopode), a 
altor tipuri celulare, de stabilire de con
tacte de tip "sinapse stromale" cu aces
tea și de comunicare prin intermediul 
unor structuri microveziculare - exo- 
zomi, au explicat cercetătorii, citați de 
Mediafax.

Deși banii alocați cercetării în 
România sunt extrem de puțini în 
comparație cu alte țări europene, insti- 
tului Victor Babeș obține rezultate re
marcabile, fiind nominalizat de nu mai 
puțin de 19 ori la Premiul Nobel pentru 
Medicină.

Două persoane au decedat în România în urma 
’nfestării cu virusul West Nile
Ministrul Sănătății, Cseke At

tila, a anunțat într-o confe
rință de presă că în România 

s-au înregistrat șapte cazuri de 
infestare cu West Nile, dintre 
care două persoane au dece

dat, ministerul anunțând foru
rile europene și alertând 
comisiile de specialitate.

Cele șapte cazuri de West Nile s- 
au înregistrat în Sibiu (două), 
Constanța, Galați, Dolj, Teleorman și 
București, cele două persoane care au 
decedat din cauza virusului și a altor 

cțiuni asociate având 75 și 79 de ani.
Potrivit ministrului Cseke, alte 

două cazuri de infestare cu virusul West 
Nile simt în evaluare.

Meningita West Nile este o boală 
infecțioasă care se transmite la om prin 
intermediul țânțarilor, dar care nu se 
transmite direct, de la om la om.

Specialiștii în sănătate publică din 
Ministerul Sănătății recomandă 
populației să evite, pe cât posibil, ex
punerea la țânțari purtând 
îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pan
taloni lungi sau aplicând substanțe 
chimice care pot îndepărta țânțarii.

Totodată, oamenii sunt sfatuiți să 
monteze plase contra țânțarilor la gea
muri și uși sau să folosească substanțe 
.pecifice pentru îndepărtarea insectelor. 

Mai mult, pentru a evita aglomerarea

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor în construcții și construcții 
hidrotehnice. Se oferă salar motivant.

* Șofer pentru Dumpar;
* Mecanic utilaje (buldoexcavator și volă);
* Instalatori, dulgheri, zidari, echipe de muncitori cu experiență în construcții și 

în amenajări de teren.
Informații la telefon: 0254/234.448 ; 0723.154.204 

de luni până vineri între orele 8-16.

țânțarilor, este recomandată înlăturarea 
recipientelor cu apă stătută.Specialiștii 
arată că este obligatorie prezentarea de 
urgență la medic pentru orice simptom 
de boală, respectiv febră, dureri intense 
de cap, vărsături, dureri abdominale sau 
musculare și articulare.

Totodată, autoritățile locale tre
buie să ia măsuri de dezinsecție pentru 
distrugerea țânțarilor.

Virusul West Nile, transmis de 
țânțari, a fost identificat în vara acestui 
an și în Grecia, unde a provocat zeci de 
decese.

în Rusia, cel puțin cinci persoane 
au murit în urma infectării cu virusul 
West Nile în regiunea Volgograd, unde 
au fost înregistrate 116 cazuri de 
îmbolnăvire, au anunțat, în 24 august, 
serviciile sanitare locale, citate de AFP.
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Străinii vor fi expulzați din Franța 
în caz de furturi repetate 
sau cerșetorie agresivă

Guvernul francez prevede un 
proiect de amendament care vizează 
romii și permite repatrierea străinilor 
în caz de "amenințare a ordinii pub
lice prin acte repetate 'de furt sau 
cerșetorie agresivă", a anunțat luni 
ministrul Imigraței, Eric Besson.

Guvernul francez a fost aspru 
criticat de societatea civilă, stânga și 
Biserici pentru politica sa de 
desființare a taberelor ilegale de romi 
și pentru expulzările a sute de romi 
aflați în situație ilegală către Româ
nia. Franța a fost de asemenea 
criticată de ONU, iar Comisia 
Europeană și-a exprimat îngrijorarea.

Pensiile de lux disp; 
de la 1 septembrie

Gata cu pensiile de lux din 
România. începând cu 1 septembrie, 
foștii parlamentari, aviatori și 
diplomați vor primi pensiile recalcu
late. Singurii care se mai pot bucura 
câteva luni că au scăpat de tăierile 
Guvernului sunt polițiștii și militarii 
care vor primi din 2011 pensii mai 
mici.

Un parlamentar care are o pen
sie medie de peste 3.600 de lei, va 
primi din septembrie aproximativ 
2.000 de lei. Aviatorii au pierdut și 
mai mulți bani. De luna viitoare, 
aceștia vor primi 1.700 de lei, față de 
9.000 de lei, cât au în prezent, cu 
80% mai puțin. în privința 
diplomaților, pensia medie va ajunge 
la aproape 2.000 de lei, adică la 
jumătate.

în total, au fost recalculate 6.250 
de pensii, cele ale diplomaților, par
lamentarilor, aviatorilor, foștilor 
angajați ai Curții de Conturi și per
sonalului auxiliar din instanțe. 
Economiile prognozate de Guvern 
prin recalcularea acestor pensii spe
ciale se ridică la aproape 87 de mil
ioane de lei în 2010 și la peste 260 de 
milioane de lei în 2011.

Militarii și polițiștii mai au de 
așteptat până la sfârșitul anului pen
tru a vedea cu ce pensii se vor alege 
după recalculare. Motivul: procesul

este mult mai complicat, iar statul are 
nevoie de cinci luni pentru a face 
acest lucru. Noile valori vor fi apli
cate din ianuarie 2011. în total vor fi 
recalculate pensiile a 168.000 de mil
itari și polițiști. Pensiile mai mici de 
3.000 nu vor fi totuși diminuate.
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I ornialia /.(lob si /.(Iul) lansează un nou album de ( l âciun
Membrii fm mafiei moldovenești /doh și /iluh au anuutut că prettâtesi tin nou album, 
inre.uistntt iu Germania, cure va fi lansat de Critciun și pentru cure artiștii vor folosi și 
mai multe instrumente decât pună iu um.

Delia Matache a fost la un pas de moarte
Natalie Imbruglia 
așteaptă iubirea în viața ei

A divorțat, a suferit, dar acum Na
talie Imbruglia este pregătită să 
primească dragostea din nou în viața ei și 
chiar să mai pășească încă odată în fața 
altarului.

Cântăreața australiană, care a trăit 
povești de dragoste cu actorii David 
Schwimmer și Josh Hartnett de când a 
divorțat de soțul ei, Daniel Johns, a re
cunoscut că încă nu a găsit bărbatul 
potrivit.

„Este dragostea o prioritate? Dum
nezeule, da. Pur și simplu nu a mai bătut 
la ușa mea în ultimul timp. Nu este ca și 
cum m-aș îngrijora că nu am un iubit. 
Ador asta. Dar, 100%, mă văd stabilindu- 
mă undeva la un moment dat”, a declarat 
starul.

Natalie, în vârstă de 35 de ani, nu 
exclude nici adopția de pe lista ei, în 
cazul în care nu va putea avea copii nat
urali.

Paris Hilton e pusă sub acuzație 
pentru posesie de droguri

Paris Hilton, moștenitoarea imperi
ului hotelier Hilton, a fost pusă oficial 
sub acuzație luni pentru posesie de 
droguri, după ce a fost arestată, în 
noaptea de vineri spre sâmbătă, în Las 
Vegas, de poliția americană care a de
scoperit un pliculeț cu cocaină în poșeta 
starletei.

Potrivit site-ului revistei People, 
Paris Hilton va trebui să se prezinte în 
fața justiției pe 27 octombrie.

în noaptea de vineri spre sâmbătă, 
poliția din Las Vegas a arestat-o pe star
leta americană și pe însoțitorul acesteia, 
aflați într-un automobil 4x4 parcat în fața 
cazinoului Wynn din Las Vegas.

Polițiștii prezenți la fața locului au 
crezut inițial că pasagerii din automobil 
au închis geamurile pentru a fuma mari
juana. în urma percheziției, au descoperit 
o cantitate neprecizată de cocaină în 
poșeta starletei.

Paris Hilton, în vârstă de 29 de ani, 
a fost reținută de poliție pentru puțin timp 
și a beneficiat de un regim de eliberare 
condiționată.

Potrivit revistei People, 
moștenitoarea imperiului Hilton a angajat

„Poți adopta oricând. Dacă nu voi 
putea să îl am pe al meu, voi face asta. 
Dar nici măcar nu am un iubit, așa că asta 
mă depășește deocamdată”, a completat 
interpreta.

imediat un avocat celebru din Las Vegas 
care să o apere în justiție. Acesta a de
clarat în fața autorităților că poșeta în care 
au fost găsite drogurile nu îi aparținea 
clientei sale.

în timpul interogatoriului din Las 
Vegas, Paris Hilton a declarat că a crezut 
că acel pliculeț cu cocaină era de fapt un 
pachet de gumă de mestecat.

A fost o vară foarte agitată pentru 
starleta americană. în urmă cu câteva zile, 
ea a trăit o mare spaimă, întâlnindu-se Ia 
primele ore ale dimineții cu un bărbat ne
cunoscut care încerca să intre prin 
efracție în reședința ei din Los Angeles.

în iulie, Paris Hilton a fost 
interogată de autoritățile franceze la 
coborârea din avion pe un aeroport în 
Corsica pentru posesie de canabis. Poliția 
franceză a dispus încetarea cercetărilor 
din cauza cantității mici de droguri de
scoperite în posesia starletei.

Tot în iulie, Paris Hilton a fost 
arestată în Africa de Sud, în timpul Cupei 
Mondiale de fotbal, după ce a fumat mar
ijuana în timpul meciului Brazilia- 
Olanda.

_____________ y

Există momente în viață cum 
simți că îți trece glonțul pe la 

ureche. Așa a pățit în weekend 
și Delia Matache. Interpreta a 
fost urmărită de ghinion în 

noapte de sâmbătă spre dumi
nică, și a simțit că a fost la un 

pas de moarte.

încercând să nu întârzie la un con
cert pe care îl avea la Brăila, cântăreața 
a fost lovită de blestemul cifrei 13. Așa 
au început problemele ei, când Volk- 
swagenul s-a supărat că este alergat în 
asemenea hal și a făcut o pană de motor

. „Sunt pe autostradă. în drumul 
spre concertul la care am să întârzii. 
Mai exact, mă aflu la kilometrul 13”, 
scria Delia pe pagina ei de Facebook. I- 
a fost adusă altă mașină, iar vedeta a 
încercat să recupereze timpul pierdut. 
Dar acum a fost rândul polițiștilor să se 
supere pe graba ei. Și, imuni la farme
cele divei, i-au aplicat o amendă de 
toată frumusețea. Povestea avea însă și 
o continuare, care avea să o ușureze și 
de banii câștigați la concert: la în
toarcere, în drum spre Slobozia, mașinii 
i-a explodat un cauciuc.

Abia acasă însă Delia a putut să se 
convingă de faptul că nu este atât de 
ghinionistă cum credea, deși a trecut 
prin atâtea: cât timp aștepta ea să îi fie 
tractată mașina, a avut loc un accident 
chiar în acea zonă: „Am aflat șocată de 
la știri că, pe drumul pe care am fost eu,

Lady Gaga nu vrea să fie bogată
Lady Gaga, care a cheltuit mai mullt de 

două milioane de dolari pe turneul său dip- 
America de Nord, spune că nu e în industrii 
muzicală pentru bani, potrivit 
contactmusic.com.

Excentrica artistă nu înțelege de ce r. 
oameni desconsideră muzica pop.

"Muzica pop e comercială la fel cum 
sunt supele din conserve ale lui Andy Warhol. 
Nu știu de ce atât de multă lume este îm
potriva muzicii pop. Iubesc un cor frumos, 
dați-mă în judecată! Este simplu".

Mai nou artista în vârstă de 24 de ani, 
Ștefani Germanotta după numele său real, 
vrea să arate lumii puterea muzicii pop prin 
propria expoziție de la Muzeul Luvru din 
Franța.

"Scopul meu pe lângă muzică și turnee 
și să fac cel mai mare show pop de pe planetă, 
vreau o expoziție Lady Gaga la Luvru.

Tel/Fax 1)256 243 413
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lângă Brăila, a murit un om în accident. 
Am făcut legătura când mi-am amintit 
salvările care treceau în viteză pe lângă 
mine, moment în care staționam în 
așteptarea asistenței rutiere, pentru 
tractare”, a scris Delia. Așa că toate

aventurile au devenit mult mai ușor de 
digerat când s-a gândit ce ar fi putut să 
pățească. De vreme ce este sănătoasă, 
face ea alți bani ca să-și acopere 
pagubele.

contactmusic.com
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„Rănile sufletești sunt mai rele decât cele fizice. La acestea din urmă poți 
prevedea termenul de vindecare. Și fiindcă na s-a inventat iacă meatcina 
sufletului, pentru tămăduirea rănilor sufletului se apelează /« cele două 
leacuri traditionale: iubirea sau uitarea" - Emit Dogarii.

Psoriazisul - o boală dermatologică cronică
Psoriazisul este o boală derma

tologică cronică care deter
mină o creștere rapidă și 

exagerată a celulelor pielii, 
având ca rezultat apariția unor 
plăci tegumentare îngroșate 

(hipercheratozice), albicioase. 
Aceste leziuni pot varia ca di

mensiuni și au o localizare 
preponderent la nivelul genun
chilor, coatelor, scalpului, mâi

nilor, picioarelor și regiunii 
sacrale (partea inferioară a 

spatelui).

Psoriazisul este mai frecvent în 
rândul adulților, dar poate apărea și în 
rândul copiilor și adoleșcenților. în mod 
normal, celulele tegumentului cresc și 
se maturează gradat, pe parcursul unui 
ciclu de 28 de zile (tum-over celular), 
urmând ca apoi să fie înlocuite de alte 
celule tinere. Celulele îmbătrânite din 
« urile superficiale ale pieleii sunt în
locuite treptat cu alte celule noi din 
straturile profunde. Celulele straturilor 
superficiale mor și se desprind treptat 
odată cu desfășurarea activităților zil
nice (baie, purtarea hainelor). în cazul 
psoriazisului, celulele nu se maturează 
suficient, însă migrează rapid spre stra
turile superficiale ale pielii (în 3-6 zile) 
și formează la acest nivel leziuni carac
teristice bolii (plăcile hipercheratozice).

Cauzele apariției bolii

Nu se cunoaște etiologia exactă a 
soriazisului. Majoritatea specialiștilor 

susțin că afecțiunea are determinism 
genetic (este.moștenită). Aproximativ o 
treime dintre persoanele cu psoriazis au 
( puțin un membru al familiei (rude 
de sânge) cu această boală. în orice caz, 
nu este clar dacă factorii genetici 
acționează singuri în determinarea bolii 
sau dacă există și alți factori personali 
sau de mediu care au și ei un rol în 
declanșarea bolii. Psoriazisul nu este o 
boală infecto-contagioasă, astfel că nu 
poate fi transmisă de la o persoană la 
alta.

Există mai mulți factori care au 
fost implicați în etiologia sau agravarea 
psoriazisului.

Printre aceștia se numără clima 
rece și uscată este un factor care poate 
agrava simptomele specifice psori
azisului. Clima caldă, umedă și soarele 
(razele ultraviolete) pe de altă parte pot 
. ibunătății simptomele bolii. Leziunile 
cutanate, indiferent de localizare, pot 
cauza formarea de plăci hipercheratoz
ice. Cele mai frecvente sunt leziunile 

\
I

apărute la nivelul unghiei și regiunii 
periunghiale. Stresul și anxietatea pot 
cauza apariția psoriazisului și pot, de 
asemenea, agrava leziunile deja exis
tente. Infecțiile, în special infecțiile gâ
tului (faringite, amigdalite), pot cauza 
psoriazis (prin diferite mecanisme me
diate imun). Acest lucru este des întâl
nit mai ales în rândul copiilor infectați 
cu streptococ. De altfel, anumite 
medicamente, precum antiinflamatori- 
ile non-steroidiene (AINS), agenții beta 
blocanți (medicamente folosite în trata
mentul unor boli cardiace și al hiperten
siunii arteriale) și sărurile de litiu, pot 
agrava simptomele psoriazisului. Este 
foarte important ca persoanele cu pso
riazis să consulte medicul specialist 
înaintea administrării acestor medica
mente.

Simtomele 
psoriazisului

Simptomele caracteristice psori
azisului sunt prezența plăcilor cutanate 
hipercheratozice, leziuni cutanate re
liefate lucioase și roșii cu localizare 
predominant la nivelul coatelor și ge
nunchilor. Există mai multe tipuri de 
psoriazis, astfel că simptomele variază 
ca și severitate și complicații de la un 
caz la altul.

Printre simptomele cel mai des în
tâlnite se numără apariția unor zone 
tegumentare roșii, reliefate (plăci cu
tanate) care prezintă cruste lucioase la 
suprafață. Plăcile cutanate pot avea 
diferite localizări, dar cel mai fregvent 
sunt regăsite la nivelul coatelor, genun
chilor, scalpului, mâinilor, picioarelor 
și regiunii sacrale inferioare. Zone mici, 
sângerânde, rezultate din descuamarea 
leziunilor cutanate (poartă numele de 
semnul Auspitz). Cruste subțiri său 
îngroșate cu localizare la nivelul 
scalpului. Prurit (mâncărime), în spe
cial în fazele acutizate ale bolii, cu 
predilecție la nivelul leziunilor cu lo
calizare în pliurile cutanate (sub sâni, 
în axile, fese). Modificări ale unghiilor 
sunt regăsite la aproximativ 50 la sută 
dintre pacienții cu psoriazis. Acestea 
sunt caracterizate prin pete mici 
unghiale și periunghiale, îngălbenirea 
unghiilor de la picioare și rareori a 
unghiilor de la mână, desprinderea 
unghiei din patul unghial (de la 
rădăcină).

Fenomenul Koebner poate apărea 
la unele persoane cu psoriazis care au 
suferit o injurie (arsură, expunere 
exagerată la soare, tăietură), la nivelul 
unei regiuni cutanate neatinse de psori
azis. Acest fenomen constă în apariția 
leziunilor psoriazice caracteristice, la 
aproximativ câteva zile până la două

săptămâni de la injuria acută. Deoarece 
acest fenomen este destul de frecvent 
întâlnit în practica medicală, persoanele 
cu psoriazis sunt sfătuite să evite pe cât 
posibil injuriile tegumentare și ex
punerea excesivă la soare.

Mecanism 
fiziopatogenic

Psoriazisul este o boală cronică, 
cu recidive și acutizări (episoade de 
agravare a bolii care se repetă la un an
umit interval de timp) și a cărei evoluție 
poate fi imprevizibilă. Simptomele 
bolii pot apărea brusc și tot așa se pot 
amelioara sau dispărea (remisiune). 
Acest ciclu de acutizări urmate de remi- 
siuni continuă pe tot parcursul vieții. 
Rar, psoriazisul poate dispărea fără 
efectuarea vreunui tratament. Formele 
moderat-severe și severe de psoriazis 
trebuie tratate corespunzător pentru a 
ameliora simptomele și a evita 
complicațiile. Există mai mulți factori 
care pot agrava boala și pot determina 
recidive. Dintre aceștia menționăm: 
clima rece și uscată, stresul, infecțiile, 
leziunile cutanate și utilizarea anumitor 
substanșe medicamentoase. Severitatea 
bolii este indicată de numărul leziunilor 
și caracteristicile acestora (roseață, 
grosime, exfoliere), precum și de 
suprafața corporală afectată de plăcile 
cutanate hipercheratozice.

Tratamentul 
psoriazisului

în cele mai multe cazuri diagnos
ticul de psoriazis este formulat de 
medicul specialist dermatolog după 
efectuarea examenului obiectiv 
(inspecția leziunilor cutanate) care 
evidențiază plăcile cutanate edematiate 
și eritematoase (roșii).

Testele speciale nu sunt de obicei 
necesare pentru confirmarea diagnos
ticului de psoriazis. în cazul în care este 
totuși necesară confirmarea diagnostic
ului, medicul dermatolog poate efectua 
o biopsie cutanată pentru analiza de 
laborator a leziunii respective. în cazul 
în care există atingere articulară, poate 
fi necesară efectuarea unei radiografii 
osoase care să identifice modificările 
specifice artritei. Se știe că în prezent

nu există nici un tratament curativ (care 
vindecă boala) pentru psoriazis. Pe de 
altă parte, există mai multe tipuri de 
tratament care pot ameliora simp
tomele, precum unguentele speciale, 
fototerapia sau medicația orală. Majori
tatea cazurilor de psoriazis sunt ușoare 
și nu necesită pentru tratament decât 
folosirea anumitor unguente (tratamen
tul local). Formele severe sunt greu de 
tratat și deseori necesită administrarea 
tratamentului oral medicamentos. Pso
riazisul, indiferent de tipul acestuia, 
este o boală recidivantă (revine, la un 
anumit interval de timp). Scopul trata
mentului este reducerea creșterii accen
tuate a țesutului cutanat (plăcilor) și a 
inflamației secundare acesteia. Trata
mentul psoriazisului se realizează în 
funcție de tipul și gravitatea bolii (în 
funcție de localizarea leziunilor cu
tanate, extinderea lor, complicații, boli 
asociate). Pe lângă componenta fizică 
(afectare cutanata, articulara), trebuie 
să luăm în calcul și componența de 
ordin psihic (frustrare sau depresie 
secundară aspectului fizic neplăcut), 

astfel că în unele cazuri poate fi necesar 
tratamentul psihiatric (psihoterapie, 
medicație). Unele unguente și creme 
pot fi folosite singure sau în combinație 
cu fototerapia (terapia cu raze ultravio
lete) în tratamentul de întreținere al 
psoriazisului ușor, necomplicat (cu lez
iuni cutanate răspândite pe mai puțin de 
20 la sută din totalul suprafeței corpo
rale). Trebuie menționat faptul că trata
mentul local (topic) sub forma 
unguentelor, cremelor sau loțiunilor 
este mai eficient în unele cazuri decât 
în altele. în cazul în care simptomele nu 
se ameliorează după administrarea 
tratamentului local, medicul specialist 
va opta pentru un alt tratament sau o 
combinație între mai multe tratamente. 
Dacă tratamentul implică fototerapia 
(expunerea de scurtă durată la raze ul- 
taviolete de tip B, cunoscute sub nu
mele de UVB), este necesară 
supravegherea medicală de specialitate 
pentru a evita astfel posibilele reacții 
adverse care pot apărea secundar 
folosirii acestui tip de terapie (leziuni, 
arsuri cutanate).
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Antrenorul Mihai Stoichiță a declarat, marți, că după transferu
rile jucătorilor de la Unirea Urzice ni, echipa Steaua este princi
pala favorită la câștigarea titlului și a precizat că gruparea 
hucureșteană va practica un joc din ce în ce mai frumos.

AC Milan l-a achiziționat 
pe Robinho

Agenția Calciomercato a 
scris că AC Milan a reușit 
achiziționarea atacantului 

echipei Manchester City, Ro
binho, care va sosi, marți, la 
Milano pentru a efectua vi

zita medicală.

Conform sursei citate, Robinho 
va juca- sub formă de împrumut în 
acest sezon, iar Milan va avea prima 
opțiune de cumpărare pentru 15 mil
ioane de euro. Brazilianul va avea un 
salariu de cinci milioane de euro pe 
sezon la formația italiană.

Calciomercato a scris că 
Ronaldinho ar putea accepta, în ian
uarie 2011, oferta clubului nord- 
american Los Angeles Galaxy, care îi

Dublu câștigător
al Turului Franței, a murit

Fostul rutier francez Laurent 
Fignon, dublu câștigător al 

Turului Franței (1983, 
1984), a murit, marți, el fiind 
bolnav de cancer, a anunțat 
grupul France Television, 

unde fostul sportiv era con
sultant.

Laurent Fignon, în vârstă de 50 
de ani, anunțase, într-o carte 
publicată în iunie 2009, că suferă de 
cancer al căilor digestive. în ciuda 

k______________________________  

oferă un salariu de zece milioane de 
euro pe sezon. în schimb, patronul 
Milanului, Silvio Berlusconi, dorește 
să-l convingă pe brazilian să nu 
plece: "Sper să-și încheie cariera la 
noi".

La capitolul cedări, AC Milan s- 
a despărțit de atacantul olandez 
Klaas-Jan Huntelaar, vândut la 
echipa germană Schalke 04. "Nu am 
vrut să plec de la Milan, dar este 
adevărat, voi merge la Schalke 04. 
Totul s-a schimbat odată cu venirea 
lui Zlatan Ibrahimovici de la 
Barcelona. Am înțeles că este mo
mentul să plec. Pentru mine e impor
tant să joc constant. Schalke este o 
echipă bună, se bate la titlu în Ger
mania și pentru mine este o mare 
provocare", a declarat Huntelaar.

bolii, el a rămas în postul de consult
ant la edițiile din 2009 și 2010 ale Tu
rului Franței. în cartea sa "Eram 
tineri și nepăsători", Laurent Fignon 
recunoscuse că a luat amfetamine și 
cortizon de-a lungul carierei, însă nu 
a stabilit o legătură directă cu mala
dia.

Pe lângă victoriile de la Turul 
Franței, Fignon, rutier profesionist în 
perioada 1982 - 1993, a mai câștigat 
și II Giro (1989) și de două ori cursa 
Milan-Sanremo (1988 și 1989).

Fignon a pierdut cu opt secunde 
la sosirea în Turul Franței, în 1989, în 
spatele americanului Greg LeMond. 
_____________________________ /

Un atacant de origine română, va evolua
la Napoli
Atacantul de origine română 
Dumitru Cardoso a anunțat, 
marți, pe contul său de Face
book, că părăsește gruparea 
Empoli pentru Napoli, unde 
urmează să-l înlocuiască pe 

Fabio Quagliarella, plecat la 
Juventus.

"în sfârșit s-a făcut. Este șansa 
vieții mele. Sper ca Napoli să fie 
mulțumită de mine", a scris Dumitru pe 
Facebook.

Dumitru Cardoso Nicolau Manuel 
este născut în Suedia, în 1991, din tată 
român, naturalizat italian și mama 
braziliancă.

Manuel Nicolau Dumitru Cardoso 
a evoluat la formația Primavera a 
clubului Empoli, dar a prins și un meci 
la prima echipă ce evoluează în Serie B 
din Italia. La naționala Under 19 a Ital
iei, Dumitru Cardoso a evoluat în trei 
partide.

Napoli este adversara Stelei în

FC Rapid va întâlni Șahtior, sâmbătă,
într-un meci amical
Formația FC Rapid va întâlni 
gruparea din Ucraina, antre
nată de Mircea Lucescu, Șah

tior Donețk, într-o partidă 
amicală ce se va disputa sâm
bătă, de la ora 18.00, pe sta

grupa K a Ligii Europa. Steaua va în
tâlni pe Napoli în grupa K a Ligii Eu
ropa în etapele a Il-a și a Vl-a, la 30 
septembrie, pe teren propriu, și la 15 
decembrie, în deplasare.

Director general 
Empoli: Dumitru 
Cardoso este 
un cal de rasă

Directorul general al clubului Em
poli, Pino Vitale, a declarat, marți, la 
Radio Kiss Kiss, că atacantul Dumitru 
Cardoso, transferat la echipa SSC 
Napoli, este un jucător de mare valoare, 
comparându-1 cu un cal de rasă, 
informează site-ul violanews.com.

"Suntem mulțumiți că Dumitru 
Cardoso va merge la Napoli. Nu este 
încă oficial, dar suntem pe punctul de a 
semna actele. Napoli este un oraș extra
ordinar pentru un jucător tânăr. Cardoso 
este așteptat la Milano, în jurul orei 
16.00 (ora României), pentru a semna 
contractul cu Napoli. De serviciile sale

dionul "Giulești - Valentin 
Stănescu ", informează site-ul 
oficial al echipei bucureștene.

Cele două formații se întâlnesc 
pentru a cincea oară, iar singurul meci

au mai fost interesate Intemazionale 
Milano, Juventus Torino și A 
Fiorentina, dar pentru noi Napoli a fost 
alegerea potrivită. Cardoso este un 
jucător de mare valoare. Dacă jucătorul 
va avea norocul să apară în echipă, îl 
veți vedea. Pare că seamănă cu Mario 
Balotelli, dar sunt diferiți. Cardoso este 
un cal de rasă, cu o alergare fluidă. 
Jucătorul va fi în coproprietatea r 
două cluburi, Napoli și Empoli", a spus 
Vitale.

oficial a avut loc în grupele Cupei 
UEFA. ediția 2005-2006, când 
rapidiștii s-au impus cu 1 -0 la Donețk, 
într-o confruntare în care antrenori 
erau Răzvan Lucescu, la Rapid, și 
tatăl acestuia, Mircea Lucescu, k 
Șahtior.

Alte trei jocuri au fost amicale și 
au adus câte o victorie de fiecare pa^e 
(3-1 pentru Rapid, la București, 
toamna anului 2004, și 2-1 pentru 
Șahtior, în februarie 2009, în Turcia), 
plus o remiză (0-0, într-un joc de 45 
de minute din cadrul unui "triunghiu
lar" din Antalya).

Ambele echipe vor avea absențe 
importante în lot, cauzate de plecările 
la diferite loturi naționale. Conform 
sursei citate, în cazul Rapidului, este 
vorba despre Lazăr. Herea, Roman 
(lotul A), Sburlea (tineret) și Bozovici 
(Muntenegru), Marius Șumudică 
având probleme și cu accidentările lui 
Cesînha, Mardare și Ricardo.

Formația Șahtior va ajunge în 
România în dimineața meciului și va 
pleca imediat după disputarea partidei 
de Ia București.

violanews.com
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le Fostul mare atacant a lui Real Madrid, Fernando Murientes, a anunțat că se va retrage din activitate. Spanio
lul de 34 de uni, care a mai evoluat in cariera sa la . I.S Monaco, Liverpool, liilencia fi Qlunpipite Marseille a 
declarat că a decis că este timpul să se dedice mai mult familiei, după cei 17 ani petrecuți la cel mai înalt nivel, 
adăugând că itefi a mai avut affirte din Qatar, Dubiți, Mexic fi Portugalia a ales să aghețe ghetele în cui. Mo- 
rientes a înscris S04 goluri în întreaga sa carieră, fiind alături de Râul, unul din cei mai iubiți atacanți spanioli 
din istoria lui Real Madrid.

FC Hunedoara, fără sprijin din partea administrației locale
Unul din cei doi noi investitori 

sosiți în această vară la FC 
Hunedoara, Cornel Ene, a 

participat, ieri, la ședința Con
siliului Local din orașul de pe 
Cerna, unde și-a expus planul 
pentru dezvoltarea clubului pe 

care l-a preluat împreună cu 
Ovidiu Luca, chiar înainte de 

debutul noului sezon.

Prezența sa alături de primarul 
Ovidiu Hada, a stârnit iritarea unora 
dintre consilierii prezenți la ședință, pe 
motiv că pretențiile omului de afaceri 
constănțean, cu privire la un sprijin se- 
jips care să vină și din partea 
î-rtunicîpalității, sunt exagerate și pe 
alocuri nefondate.

Cornel Ene a prezentat planul său 
pentru dezvoltarea Clubului Sportiv FC 
Hunedoara, suma pe care intenționează 
să o investească în club, precum și 
modalitatea prin care banii săi vor ajuta 
g ' area hunedoreană. Constănțeanul 
le=-zt explicat consilierilor că a venit 
împreună cu omologul său Ovidiu 
Luca, pentru a „resuscita” echipa fan
ion a orașului, Corvinul, pe care vrea să 
o readucă din nou pe principala scenă a 
fotbalului românesc. Constănțeanul a 
precizat că suma pe care o va investi 
împreună cu celălalt om de afaceri 
ajunge undeva la 400.000 de euro, pro
movarea fiind principalul obiectiv fixat 
pentru acest sezon. Cu toate acestea, 

La Universitatea Petroșani, 
promovarea se vede în Alb și Negru

finanțatorul alb-albaștrilor a cerut și su
portul financiar al administrației locale, 
menționând că speră ca Primăria 
orașului să aducă cel puțin jumătate din 
suma fixată de acesta pentru sezonul 
actual, urmând ca fondurile venite din 
partea acesteia să se îndrepte spre 
lucrări de modernizare a stadionului 
„Michael Klein” și a terenurilor de 
antrenamente din cadrul bazei sportive. 
Acesta a mai precizat că încă de la 
sosirea la clubul hunedorean a investit 
câteva zeci de mii de euro, pentru trans
ferurile unor jucători care să întărească 
lotul actual, dar și pentru a susține gra
pele de juniori ale clubului.

Socoteala de acasă nu 
se potrivește cu cea 
din târg

în ciuda amplei prezentări, o bună 
parte dintre consilierii locali prezenți la 
ședință nu au îmbrățișat ideea unei co- 
finanțări, motivând că situația legală a 
clubului este încă incertă. Mai mult, 
aceștia nu văd de ce alocarea unei sume 
însemnate din bugetul local s-ar în
drepta spre susținerea echipei de fotbal, 
având în vedere că nu există nici o 
garanție concretă că formația antrenată 
de Eusebiu Șuvagău și Sebastian Moga 
va reveni în cel de-al doilea eșalon fot
balistic, adăugând totodată, că banii din 
bugetul primăriei ar trebui să se în
drepte spre centrele sportive care au re
alizat performanțe notabile, cum este 
cazul loturilor de înot, de karate sau

Cornel Ene, unul dintre cei doi investitori ai FC Hunedoara
box, unde performanțele nu au întârziat 
să apară în ultimii ani. în final, con
silierii locali au mai adăugat că, mo
mentan, nu există nici o garanție, cum 
că omul de afaceri nu va pleca la finele 
sezonului, împreună cu jucătorii 
achiziționați, în cazul ratării promovării 
în liga a doua, lăsând astfel comunitatea 
cu „ochii în soare”.

Astfel, deși inițial primarul Ovidiu 
Hada le promisese, noilor investitori ai 
clubului, sprijin total din partea 
administrației locale, edilul șef nu mai 
poate garanta acum că o parte din buge
tul local va lua dramul stadionului

g
„Michael Klein”, situația clubului 
rămânând în urma acestei ședințe, cel 
puțin pentru o perioadă de timp, „în 
aer”.

în altă ordine de idei, săptămâna 
aceasta „sub furnale” se află în probe, 
Paulinho, un mijlocaș brazilian liber de 
contract, adus la Hunedoara de către 
impresarul Florin Manea, rămânerea 
acestuia la clubul hunedorean de
pinzând de cei doi antrenori de pe 
Cema, care îl vor testa până la finele

Nu, nu este vorba de o schim
bare a culorilor clubului, nici 
de un nou rând de echipament 
pentru „studenții” de la Petro

șani. Este vorba de ultimele 
două transferuri realizate de 

către echipa din liga a patra a 
județului, care de ieri și-a asi
gurat serviciile a doi jucători 
de „națională”. Națională a 

artiștilor.

Astfel, la primul joc pe teren pro
priu din acest sezon, Andrei 
Ștefănescu și Kamara vor face parte 
din primul unsprezece. Componenții 
trapei Alb-Negra au ajuns la o 
înțelegere cu antrenorul Universității, 
Ionuț Stelescu, cei doi urmând să dea 
„culoare” echipei din Vale pe întreg 
parcurusul acestui sezon. Transferurile 
„sonore” făcute de petroșeneni nu fac 

acestei săptămâni. De asemenea, în 
conducerea clubului au fost cooptate 
două foste glorii ale Corvinului, fostul 
mijlocaș, Romică Gabor, care va ocupa 
funcția de director tehnic, respectiv 
loan Petcu, care va ocupa scaunul de 
director sportiv, ambele funcții fiind 
onorifice, întrucât de partea executivă 
se ocupă oameni fideli noilor sponsori 
ai clubului.

Claudiu Sav
----------- --------------------------------------
decât să întărească spusele celor din 
conducerea clubului, care și-au expri
mat dorința de a promova la finele 
campionatului ce a debutat sâmbătă. 
„Sunt doi băieți de treabă. Ne știm de 
mult și ei și-au manifestat dorința de a 
juca fotbal la Petroșani. în partida de 
vineri cu Retezatul Hațeg îi vom avea 
pe cei doi în teren. Sunt componenți âi 
Naționalei Artiștilor așa că nu am făcut 
o mutare rea. Ne bazăm pe ei și îi 
așteptăm pe suporterii noștri să îi 
susțină”, a declarat tehnicianul 
echipei. Trapa lui Stelescu a debut cu 
o victorie în actuala ediție de campi
onat, 3-0, cu CNS Cetate Deva, in- 
stalându-se pe a doua poziție „în 
coasta” celor de la Minerul Uricani. 
Universitatea Petroșani va întâlni, 
sâmbătă, pe teren propriu vizita 
hațeganilor de la Retezatul.

Claudiu Sav
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I Mifeh Preston este detectiv în cadrul poliției din Hos htțțeles. iar Zr< i Sellars 
1 este polițist stradal in același oraș. Cei doi au personalități total dif< rite. Lui 

4 Trey ii place să fie in centrul atenției, pe când Mitch este un tip retras, li Itt- 
' creazu separat pună când, din întâmplare, devin "a< lorii" unui post de fetevi 

ziune locală (Pro TI: Poliția în direct)

............   L

Dicționar Ouț, Naut, Culpeși

Cută!
Dar Lamă

Vedete

vtel

Etajeră

Fruct

Resort
Legănat

Născo- 3 
clre

Umplută

Vlnovați

Măza- 
riche

Prefix 
apicol

Ten!

Nadia 
Luca

Desco
perite

Aparține 
poliției 

Agent de

Curs de 
apa

Aluminiu

Satis
facție 

Strophe Capriciu

Notă mu
zicală

TV^2

Animal 
nordic

u
X e
u
R a.
Ud iX

X- u 
X w

Cucernic

Dânsul

07:00 Telejurnal 07:00 Cercul vieții (german serial,
07:30 La prima oră (matinal) 2004 - 25.)
08:00 Armăsarul sălbatic (29.) 07:50 învinge apele!
08:30 Secretul talismanului (ceh 08:00 Studio 24 (rel. - 17.) 26'

aventură, 2007 - 3.) 105’ 09 00 Darul (serial, 1997-25.)
09:00 Pur și simplu delicios (rel.) 10-00 Telejurnal
09:10 Vezi România! (rel.) 10.15 Liber pe contrasens (rel.) 50'
09:15 Noile Paradisuri (7.) 43' 11:15 Viața cu sânge rece (rel. - 1.)
10:15 Dovadă de iubire (43.) 11:45 Poate nu știai
11:15 Miezul zilei (rel.) 11:55 Vorbe peste timp
12:15 Călător pe viață (rel.) 12 00 Telejurnal
12:50 Legendele palatului: doctorul 12:15 Popasuri folclorice (2008)

Hur Jun (rel. - 8.) 14:30 Zon@ IT (2007, rel.)
13:50 Istorii de buzunar împreună în Europa
14:00 Telejurnal 1» Cercul vieții (german serial,
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 2004, rel. - 25.) 50’
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 17:00 Studio 24 (francez film , 2008
16:00 Conviețuiri (documentar) - 19.) 26'
l» Generația contra (rel.) 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
17:55 Eu, tu, noi mânia
18:25 Iubiri dincolo de ecran l«il0 învinge apele!
18:35 Vezi România! (rel.) 18:20 Viața cu sânge rece (englez se-
18:41) Legendele palatului: doctorul rial documentar despre natură,

Hur Jun (serial, 2007 - 9.) 2008-2.)
19:40 învinge apele! 18:55 Polo: Croația - România
19:45 Sport Campionatul European
20:00 Telejurnal 20:20 Poate nu știai
21:00 Ediție specială 20:30 Fotbal pentru viață
Invitat Crin Antonescu, președinte PNL Eveniment caritabil
22:00 Docu' Miercuri: Ultima redută 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

Hill 789 23H0 Finaluri fericite (SUA come-
23:00 Comanderia, 1375 A.D. (fran- die, 2005) 128'

cez serial, 2010 - 8.) 52' Ultimul CU stat Arnold, Jesse Bradford, Bobby
episod Cannavale, Steve Coogan

06:00
08:00

Teul

Platou

Docu
ment

anter^

Observator
Liber la vacanță (matinal, 

2010)
în gura presei 
Ultimul salut (SUA polițist, 

1976) 105’
cu Peter Falk, Robert Vaughn, Fred 

Draper, Diane Baker 
13:00 Observator
14:00 Enigma (englez thriller, 2007) 

116'
cu Vinnie Jones, Derek Jacobi, Julie 

Cox, Vanessa Redgrave 
Observator
Acces Direct 
Observator
Cursă infernală (SUA thriller, 

2008)
22:30 Observator
23:30 Teroare în larg (SUA dramă, 

2003) 79'
cu Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul 

Stein, Estelle Lau

i&oo 
17:00 
Kt» 
20:30

Bunde 
legat 

Tur de 
orizont

Avânt
Primul 
ajutor

Răspuns 
pozitiv

Curat

tT (j»

«largi ,

S-a născut pe 13 septembrie 1377. La numai 
opt ani, a început să ta lecții de plan, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece mai 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să se 

afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathrynei Schenker, o 
Influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 și a repre
zentat un adevărat succes. Piese ca 
"Shadowboxer", "Sleep to Dream" și 

Criminal" au făcut înconjurul Americli, 
clasându-se pe primele locuri în topuri. în 
1997, a câștigat premiul MTV pentru cel 

mai bun artist debutant.

12:00

Omul care aduce cartea
15 (român film de acțiune, 

2005)
Tânăr și neliniștit (SUA serial,

| 1973, rel. - 3812.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Verdict cu întârziere (canadian- 

, SUA dramă, 2008)90'
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973-3813.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Poliția în direct (SUA-austra- 

lian acțiune-comedie, 2002) 95' 
cu Robert De Niro, Eddie Murphy 
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Supernatural: Aventuri în

. lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 7.) 60' 

cu Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jef
frey Dean Morgan, Nicki Aycox

16:45 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 4.) 25' 
17:15 Steaua Laurei (englez-german film de animație, 2004) 
19:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 3.) 

20:00 Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 1.) 
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 9.) 30' 
cu Laura San Giacomo, George Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni 
22:00 Să nu spui nimănui (francez dramă, 2006) 125' 
cu Franțois Cluzet, Marie-Josee Croze, Andre Dussollier, Kristin Scott Tho

mas

07:00 îngerașul (serial, 2000)
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 
09:45 Legământul (rel.)
11:15 Predestinați (rel.) 45'
12:30 împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008, rel.) 45' 
14:00 Marina (serial, 2006) 60’ 
15:30 Victoria (2007) 45' 
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul (serial, 2008) 
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008) 45'
19:30 Săracii tineri bogați (2009) 
20:30 Predestinați (mexican serial, 

2009)
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)
cu J Biiana Paes. Rodrigo Lombardi

(17.00 Camera de râs
07:30 Gazdă de profesie (rel.)
08:20 Sport cu Florentina
09.15 Nimeni nu-i perfect (29.) 30'
09:45 Acuzat pe nedrept
11:45 Galileo
13:15 Camera de râs
14 30 Prima zi (reality show)
15:30 Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie, rel. - 29.)
16:00 Nell cea sălbatică (SUA 

dramă, 1994) 113’ 
18:00 Focus 18 90' 
19:00 Focus Sport
19 30 Focus Monden (rel.) 30'
20 15 Orange country (SUA come

die, 2002) 78'
22:15 Trăsniții
33.15 Mondenii Show

’.□30 Dezgoliți (2002) 100'
cu 1 leike Makatsch, Bcnno Fiirmann. 

Alexandra Mana Lara. Jiirgcn 
Vogel

■M
13:55
15:20
16:45
18:25
cu Asa Butterfield, Amber Beattie, Jack Scanlon, David Thewlis
20:00 Transformers: Răzbunarea celor învinși (film de acțiune SF, 2009) 1'57' 
cu Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Megan Fox, Peter Cullen
22:30 Vorbește cu mine (SUA dramă biografică, 2007) 118’
cu Don Cheadle, Chiwetel Ejiofor, Cedric the Entertainer, Taraji P. Henson

Route 30 (SUA comedie, 2008)
Jaf la Harvard (SUA-canadian acțiune-comcdie, 2002) 82'
Lecții de ciocolată (italian comedie, 2007) 99'
Băiatul în pijama vărgată (englez-SUA dramă, 2008) 94'

I



Publicitate 11
_____________ Miercuri, 1 septembrie 2010

\e puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoarei. blogspot, cont/

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

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

Lk^ner construcții civile, industriale 
și agricole I 

inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultura^ eseu it, vânat

2

inspector(referent) resurse umane
1

lucrau bucătărie (spălător vase
nu 2

maistru construcții civile, indus
triale și agricole I 

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

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

muncitor necal. Ia asamblarea, mon
tarea pieselor 61

operator calculator electronic și re
țele 3 

operator control nedistructiv
3

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 I

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 

barman 

brutar

bucătar 1

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4 

maistru ind.textilă,p iei arie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1 

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

mun. necal. în md. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

o spătar-chelner 1 

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

specialist în domeniul calității 1 

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

zidar samotor X

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie,mozaic, faianță, greș ie 1

munc.necal.la asamblareajnontarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1 

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 

dulgheriexclusiv restaurator) 2

fierar betonist 1 

inspector (referent) resurse umane
1

instalator instalații tehnico-sânitare 
și de gaze 1

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1 

munc.necal.la de moi. clădiri zidă
rie,mozaic, faianță,gresie,parchet

1

șofer de aototurisme și camionete
2

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

m anipul an t mărfuri 14 

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale I 

montator subansamhle 41 

operator mase plastice 7

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1 

operator mașini de inscripționat
11

operator prelucrare mase plastice
14

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

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

Telefon: 0755.999.924 

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1 

inginer autovehicule rutierei

munc.necal.la întreț. drumuri,p o - 
duri,baraje 1 

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1 

sub inginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1 

munc.necal.în silvicultură 6 

zaic, zidărie, faianță,gresie, parchet 2

munc.necal Ia întreț.drumuri, po
dim,șosele,baraje 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator 1

agent securitate 2 ,

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

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical I

fierar betonist 1

mecanic utilaj Imecanic utilaj I

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

munc.necal. la demol. clădiri, mo

ica publicitate

“ îjj casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimb cu apartament 3 
fere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 

0721.049560.

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.cabanova.ro

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

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 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- 
miu-’' ’■ garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
07 ‘ 1.454,0764.075.470 DIVERSE

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

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

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

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

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iederu (zona Schit). Te1.0744.572.366, 0764.606.707 

Vând încălțăminte pentru femei, numere între 36 - 39, din piele, în stare bună. Preț între 3 și 80 lei, 
negociabil. Informații la tel: 0254.228.748.
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Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str.Pricazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

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.

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861 Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

Vând sau schimb apartament cu două camere cil garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962. Doamnă 53 de ani,anti-alcool, familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer 
seriozitate. Fără carte de muncă.

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. Tel.0740.965.191

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

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

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

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

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
ev £tament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. Tel.0722.582.097

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

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

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

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

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

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 I25.0001ei .Tel. 
0721.805.675

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786
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Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tei.0730.346.219

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

k

■ Semnătura

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinâSt=1500mp, gazul ta poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

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

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 16.0001ei.
Tel.0740.593.108

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 
130.000jej 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.
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; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
• amplasate în următoarele locații:
! Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”;
• Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, ;
■ str. Minerilor, nr. 5-7;
i Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
: și la redacție:
• Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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l^mKiTex
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www.silvodez.ro
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

S.C.SIL.VA LEMXTEX SRL. 
sut Chimintliu, nr.L21Dr comunii I Furau, 
tel/fax: 0354/501021/22, e-mail: xih'a{a>smuri.rt»

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

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRL

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
nisip 22,00 îefemf

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 leitaă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonă

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

Riatră cowcasată 8 - 16mrn 25,00 lei/tonă

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

http://www.silvodez.ro

