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Agent de pază al spitalului din Lupeni, 
înjunghiat de un bolnav

de pupat

Directorul Colegiului 
Național „Decebal”, 
Florin Ilieș

Pentru că, de mulți ani, devedește profesionalism în con
ducerea liceului devean. Rezultatele elevilor și ale dascălilor 
de la Colegiului Național „Decebal” plasează liceul în topul 
ale celor mai bune din județul Hunedoara, realizat de către 
„Intuitext” și „AdmitereLiceu.ro”.

de blamat

| Președintele SCMD Hunedoara, 
Alexandru Sturza

Pentru că sfătuiește foști militari să 
scrie pe cererea, care trebuie depusă în vede

rea recalculării pensilor, că o depun împotriva 
voinței lor, fapt care înseamnă nerecunoșterea unui 

act administrativ.
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Recalcularea pensiilor foștilor militari a stârnit 
nemulțumire în rândul sindicaliștilor
Pensionarii militari aflați în 

retragere sau în rezervă au fost 
anunțați că trebuie să se pre
zinte la Centru Militar Jude

țean (CMJ), pentru 
completarea unei cereri în ve

derea recalculării pensiei. Fapt 
care a creat mare nemulțumire 
în rândul conducerii Sindica
tului Cadrelor Militare Dispo- 

nibilizate, în Rezervă și în 
Retragere.

Pensionarii militari în retragere 
sau în rezervă au primit o informare, pe 
spatele cuponului de pensii, prin care 
au fost anunțați să se prezinte la CMJ, 
pentru a depune o cerere în vederea 
obținerii documentației care să ateste 
contribuțiile și beneficile financiare 

nite de-a lungul timpului.
Recalcularea pensiilor se face în 

baza adeverințelor necesare stabilirii 
punctajelor medii anuale, înaintate de 
beneficiarii pensiilor, împreună cu o so
licitare scrisă, la Casa de Pensii a Min
isterului Administrației și Internelor.

Potrivit reprezentanților CJM, cer
erea ce urmează a fi completată va tre

bui să fie însoțită de copie după cartea 
de identitate, ultimul cupon de pensie, 
decizile de pensionare, precum și două 
plicuri timbrate cu valoarea de 2,4 lei.

Pensile foștilor militari, care nu au 
solicitat adeverința de venit vor fi recal
culate avându-se în vedere salariul 
mediu brut pe economie, din perioada 
pentru care nu au putut dovedi că au 
avut un alt venit.

Sindicaliștii revoltați, 
cadrele militare 
resemnate

Președintele Sindicatului Cadrelor 
Militare Disponiblizate, în Rezervă și 
în Retragere, Alexandru Sturza, este re
voltat de recalcularea pensilor foștilor 
militari. Acesta este de părere că 
semnarea acestei cereri înseamnă 
recunoașterea legii 119 din 2010, care 
prevede recalcularea pensilor, fapt care 
îi va împiedica pe militarii aflați în 
rezervă sau retragere să acționeze, în 
instanță, statul român pentru anularea 
actului administrativ.

„Cadrele militare se simt dezono
rate de această recalculare a pensilor. 
Cei care merg să completeze această 
cerere să taie pe foaie și să completeze 

că împotriva voiței lor sunt nevoiți să 
solicite adeverința de venit. în 15 sep
tembrie este termenul de judecată pe 
acest fond. Noi am acționat în instanță 
statul român și suntem convinși că o să 
câștigăm. Este rușinos ce se întâmplă 
având în vedere faptul că se va tăia 40- 
60 la sută din pensii”, a precizat 
președintele SCMD Hunedoara, 
Alexandru Sturza.

Nu toate cadrele militare pension
ate sunt însă revoltate de această 
prevedere. „Am fost la Centru să văd 
despre ce este vorba. Totuși cred că este 
un lucru bun că trebuie să solicităm 
copii după statele de plată cu veniturile 
pe care le-am primit de-a lungul cari
erei. Nu mă simt dezonorat. Primesc o 
pensie cu puțin mai mică de 2.000 de 
lei. Nu este mult având în vedere că în 
timp ce alții dormeau bine mersi lângă 
nevastă în pat, eu dormeam în cortul de 
campanie. însă sunt conștient că s-a 
ajuns la fundul sacului și numai este de 
unde. Nu știu cât o să-mi taie din pen
sie, dar mă gândesc că mai sunt și alți 
oameni care primesc cu mult mai puțin. 
Pentru ei ar trebui să ne îngrijorăm”, a 
menționat Gheorghe Vasiu, maior în 
rezervă.

Irina Năstase

10,17 procente, rata șomajului în județ,
la finalul lunii august

în spitalele din județ ar mai 
fi nevoie de 141 de cadre

Peste 21.000 de șomeri sunt în- 
fistrați, în prezent, în județul 

Hunedoara. Dintre aceștia, 
2.285 îngroașă rândurile șo
merilor hunedoreni doar de 

luna trecută.

Cu toate că cifrele sunt sumbre, 
un comunicat de presă al Agenției 
Județene de Ocuparea Forței de 
Muncă (AJOFM) arată că rata 
șomajului în județ a scăzut, luna 
trecută, cu 0,07 procente, ajungând 
la 10, 17 la sută din populația 
activă. în aceeași perioadă a anului 
trecut, existau cu aproape 1 la sută 
mai puțini șomeri decât în prezent.

Cele mai multe persoane fără 
loc de muncă sunt înregistrate la 
punctul de lucru din Deva al 
AJOFM Hunedoara, un număr de 
3.102. O situație asemănătoare 
există la punctul de lucru din mu
nicipiul Hunedoara, unde sunt

aai mică sumă alocată, de un stat
UE, pentru elevi sau studenți

Bărinții plătesc intr-un an școlar 
în medie aproape 1.500 lei pentru un 
copil, in timp ce statul dă aproximativ 
970 de Iei, cea mai mică sumă alocată 
ie un stat din HI, se arată intr-un 
studiu al Organizației "Salvați Copiii" 
prezentat joi.

Rezultatele studiului arată că, in

Un număr de 8.515 hunedoreni iți duc cu greu traiul, in condipile 
in care nu mai beneficiază de șomaj, dar nici nu și-au găsit 

un loc de muncă

înregistrați 2.934 de șomeri.
Luna trecută, 2430 de persoane 

au ieșit din evidențele AJOFM 
Hunedoara, dintre care numai un 
număr de 1.339 au reușit să își

2006, România a alocat 1.500 de euro 
pentru un elev sau student, reprezen
tând eostul anual global. In acel an, 
media europeană se situa la 5.700 de 
euro.

Cele mai multe costuri ascunse 
ale educației iîn România se duc pe 
meditații (1 .348 ie lei), transport ta 

găsească un loc de muncă, iar restul 
au rămas fără niciun venit. în total, 
în județ, 8.515 șomeri 
neindemnizați.

casă și școală (peste 700 de Ml și Mi
metite consumate în timpul programu
lui școlar (peste 600 de lei).

Studiul mai arată că fondul clasei 
și fondul școlii sunt printre cele mai 
mici costuri ascunse, reprezentând 
aproape 80 de lei împreună.

Deficitul de personal medi
cal, înregistrat în județul 

Hunedoara, este de 141 de 
cadre. Potrivit conducerii Di

recției de Sănătate Publică 
Hunedoara, cele mai multe 

posturi vacante, dar blocate, 
sunt cele de infirmieri, 

58 de locuri.

Unitățile medicale din județ se 
confruntă, de asemenea, cu o lipsă 
stringentă de asistente, deficitul aces
tora fiind de 51 de posturi.

Nici numărul medicilor nu este 
suficient, pentru o funcționare 
optimă, ci ar mai fi nevoie încă, cel

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei ain Chim mdia, nr.121 D. 
com. Hărău, sau la tel. 0722 574 092ț 0^5d75&10271.

puțin, 32 de doctori.
Spitalul Municipal Hunedoara 

înregistrează cel mai mare deficit de 
personal din județ. în această unitate, 
ar trebui să fie deblocate, în total, 40 
de posturi: 20 de infirmieri, 16 de 
asistente și 4 de medici.

Doriana Matei
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Ministrul agriculturii firi ihail Dumitru, și cel al Finanțelor, Sebastian i lă- 
descu, uufost anunțați de premier că se află pe lista miniștrilor remaniați. 
Deputatul PDL l'aleriu Tabără a primit propunerea de a octtpitfitncția de 
ministru al. Agriculturii

g
Astăzi, ultima zi

a BAC-ului de toamnă

Gei 436 de hunedoreni. care 
au suținut în acesta perioadă exa
menul de bacalaureat, au parte 
astăzi de ultima „porție” de 
emoții.

Astăzi, se desfășoară ultima 
probă a sesiunii de toamnă a exa
menului de bacalaureat, cea la 
alegere, dintre materiile de profil 
studiate. Cele 436 de lucrări vor 
ajunge lă Liceul „Teglas Gabor” 
din Deva, singurul centru de 
corectare instituit pentru această 
sesiune a bacalaureatului.

Rezultatele vor fi afișate 
duminică, zi în care se pot depune 
și contestațiile. (D.M.)

din Călan, reținută 
pentru prostituție

Polițiștii din Călan au depis
tat o tânără de 22 de ani, pe urmele 
căreia era emis un mandat de 
reținere pentru prostituție de către 
Judecătoria Deva. Ana Maria P, 
din Călan a fost reținută în cursul 
zilei de 20 august, urmând a fi 
transferată către un penitenciar în 
vederea executării peaepsei de opt 
luni mandatate 
Judecătoria din 
reședință de județ.

de către 
municipiul

ActMent:pe trecerea 
depietoni

Neatenția la volan și viteza 
excesivă au mai făcut o victimă, 
miercuri dimineața, la Deva. 
Șoferul unui autoturism nu a acor
dat prioritate de trecere unui 
pieton care se încadrase să tra
verseze strada, la intersecția străzii 
Avram lancu cu Bulevardul Dcce- 
bal, rănindu-1 grav pe acesta. 
Polițiștii sosiți la fața locului au în
tocmit un dosar de cercetare 
penală șoferului Doru S.. având în 
vedere faptul că acesta nu a acor
dat prioritate la o trecere de 
pietoni semnalizată cu indicator și 
marcaj rutier.

Câini otrăviți pe străzile 
Hunedoarei

Membri ai asociațiilor pentru 
protecția animalelor au reclamat 
faptul că în ultimele zile mai mulți 
câini din orașul de pe Cema au 
fost otrăviți. Conform statisticilor 
municipalității, pe străzile Hune
doarei își duc veacul nu mai puțin 
de 3000 de maidanezi, a căror 
problemă a stârnit nenumărate 
controverse în rândul locuitorilor, 
care fie doresc înlăturarea lor fie 
susțin ideea unui adăpost pentru 
animalele fără stăpân. Reclamanții 
sunt de părere că cei care au 
otrăvit patrupedele sunt persoane 
care s-au săturat de incertitudinea 
care planează asupra soluționării 
numărului mare de câini ce se află 
pe străzile din municipiu. Aceștia 
au dorit să tragă un semnal de 
alarmă administrației subliniind 
astfel nevoia imediată a unui 
adăpost canin.

Pompieri premiați, la Petroșani
Cinci membri ai Detașamentu
lui de Pompieri Petroșani, care 
au salvat, la sfârșitul lunii au
gust, viața unui tânăr, în vâr
stă de 26 de ani, care a vrut să 

se arunce de pe terasa unui 
bloc de 8 etaje din localitate, 
au fost premiați, cu distincția 

„pro urbae” și diploma pentru 
activitatea deosebită depusă în 
slujba cetățenilor municipiului 

Petroșani, de către primarul 
localității.

Decernarea premiilor a avut 
loc, într-un cadru festiv, în „Sala de 
marmură” a Primăriei Petroșani.

La eveniment a luat parte și 
șeful Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Hunedoara, maiorul 
Viorel Demean care a declarat:

„A fost un moment emoționant 
și de mare satisfacție, pentru că am

Adolescentă violată 
de concubinul mamei sale

O adolescentă, în vârstă de 17 ani, 
din Deva, îl acuză pe concubinul 
mamei sale de viol.

Tânăra a plecat, miercuri seara, 
împreună cu concubinul mamei sale, și 
o cunoștință a acestora, la plimbare cu 
mașina prin oraș. La un moment dat 
prietenul acestora, șoferul mașinii, a 
oprit autoturismul în fața unei case, 
unde a întrat pentru a vorbi cu o 
cunoștionță a sa. în acest timp, 
bărbatul, presupus violator, i-a spus că 
vrea să întoarcă mașina, cu toate că nu 
are permis de conducere. Zis și făcut, 
însă nu a mai oprit până în zona Ca
banei Căprioara.

Acolo, tânăra susține că a fost 
agresată fizic și violată de concubinul 
mamei sale, Ioan M., în vârstă de 42 de 
ani, din Deva, fără ocupație, cu an
tecedente penale. Adolescenta a reușit 
să scape din mâinile bărbatului și și-a

Agent de pază al spitalului din 
Lupeni, înjunghiat de un bolnav

Un agent de pază, angajat al 
Spitalului Municipal Lupeni, a 
fost înjunghiat de un bărbat, 
internat la secția interne din 

cauza unei depresii.

Plutonierul adjutant Gheorghe Boha, plutonierul adjutant Marius Ghețea, plutonierul major Adrian Purcaru, 
plutonierul major Ion Cambrea, conduși de comandantul Detașamentului Petroșani, 

căpitanul Adrian Avram au primit distincția „pro urbae ”

salvat o viață. Menirea noastră este 
aceea de a salva vieți, bunuri și de a 
fi tot timpul lângă cetățenii din acest 
județ în momente dificile. Membri

sunat mama. Speriată, femeia a anunțat 
polițștii deveni care l-au prins pe bărbat 
pe strada Primăverii din Deva. Bărbatul 
a fost reținut pentru 24 de ore, fiind 
depus în arestul Inspectoratului de 
Poliție Județean Hunedoara, ieri a fost 
prezentat magistraților hunedoreni care 
au dispus arestarea preventivă a aces
tuia pentru 29 de zile.

Incidentul s-a produs miercuri 
seara, în jurul orei 21:20. lancu V., în 
vârstă de 59 de ani, din Uricani, a ieșit, 
din salonul în care fusese internat, cu 
un cuțit în mână și a trecut la amenințări 
la adresa personalului secției interne și 
a agenților de pază.

Unul dintre agenții de pază a 
încercat să-1 liniștească pe bărbatul 
agresiv însă a fost lovit cu cuțitul de 
mai multe ori, alegându-se astfel cu mai 
multe plăgi.

A fost solicitat ajutorul polițiștilor, 
care continuă cercetările în vederea 
luării măsurilor legale, iar bărbatul a 
fost transportat la Spitalul Municipal 
Petroșani - secția psihiatrie. (M.T.) 

echipajului de pompieri ai 
Detașamentului Petroșani, care au 
sărit în ajutorul unui tânăr aflat într- 
o situație limită, în data de 23 au

Tichctele din programul
„Rabla” sunt valabile 
până la 23 noiembrie

Tichetele valorice distribuite în 
cadrul programului de stimulare a în
noirii Parcului auto național sunt val
abile până la data de 23 noiembrie 
2010, se arată într-un comunicat al 
Administrației Fondului de Mediu 
(AFM). Neutilizarea cupoanelor val
orice distribuite în cadrul programu
lui pentru achiziția de autoturisme 
noi până la data de 23 noiembrie, 
atrage anularea tichetelor și exclud
erea din program. Până în cea de-a 
doua decadă a lunii august au fost 

Societate Comercială din Deva
angajează

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

* Instalatori, dulgheri, zidari cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.

gust, și-au făcut datoria și au facut- 
o cu profesionalism și determinare”.

casate prin programul cunoscut sub 
numele de „Rabla” un număr de 
peste 161 de mii de autovehicule cu 
o vechime mai mare de zece ani și au 
fost achiziționate un număr de 35.000 
de autovehicule noi, jumătate dintre 
acestea fiind de producție autohtonă. 
Programul „Rabla” este finanțat ir 
acest an cu suma de 722 milioane ld,^, 
AFM încercând să scoată din uz 
190.000 de mașini vechi.

C. R..
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Grecia du a nouă lese împotriva fumatului
O nouă lege care interzice fumatul în locurile publice a intrat în vigoare 
în Grecia, aceasta urmând să impună respectarea unei interdicții ce da
tează din iulie 2009 dar care nu a fost aplicată în această țară ce deține 
recordul european la tabagism.

UE interzice becurile de 75 W,
de la 1 septembrie
Achiziționarea becurilor cla
sice de 75 W de către magazi
nele din Uniunea Europeană 
va înceta începând cu 1 sep

tembrie, din cauza ineficienței 
energetice a acestora, infor

mează un comunicat al Parla
mentului European, care 

precizează că vânzările vor 
continua până la epuizarea 

stocurilor existente.

Modelele clasice de becuri 
generează multă căldură comparativ 
cu cele noi. în plus, cu noile becuri 
se economisec bani - chiar dacă 
prețul lor de achiziție este mai mare, 
durata de viață este de șase până la 
zece ori mai mare decât variantele

Ooi români au fost aproape linșați
de 200 de italieni
Doi români au fost pe punctul 
de a fi linșați de 200 de italieni, 
după ce au lovit două persoane 

la Livorno. în regiunea ita
liană Toscana, relatează

TGcom. Cei doi au fost nevoiți 
să se baricadeze în casă.

Potrivit primelor informații, un 
italian a văzut doi români care lăsaseră 
pe stradă o mașină de spălat veche și le-

Mamele vor primi mai puțini bani pentru creșterea copiilor

Femeile din România protestează Ia instituțiile 
internaționale față de măsurile de austeritate
Aproape 40.000 de mămici au 
semnat o petiție adresată UNI
CEF prin care protestează față 

de reducerea indemnizației 
pentru creșterea copilului. Mă
sura Guvernului de a restabili 

, ■ echilibrul bugetar a intrat în 
vigoare începând cu data 

de 3 iulie.

Conform Asociației Mamelor din 
România, care a avut inițiativa protes
tului, foarte multe femei își vor aban
dona bebelușii fiind în imposibilitatea 
de a-i crește în lipsa unui ajutor de la 
stat. în județul Hunedoara 3.931 de 
mame primesc indemnizație pentru 
creșterea copilului. Dintre acestea 
2.490 primesc lunar indemnizația 
minimă, în valoare de 600 de lei. 
Măsura Guvernului de a diminua 
indemnizațiile nu a afectat mamele care 
până în prezent au beneficiat de 
indemnizația minimă, valoarea acesteia 
rămânând la 600 de lei. Afectate de 
această măsură vor fi cele 1.441 de 
mămici, a căror indemnizație lunară 

clasice.
Anul trecut, Comisia 

Europeană a interzis de la comer
cializare becurile de 100 W, urmând 
ca de la anul să fie interzise becurile 
de 60 W, iar peste doi ani becurile 
de 40 și 25 W. Becurile ineficiente 
din punct de vedere energetic vor 
dispărea integral de pe piață din 
2016.

Ele vor fi înlocuite de becurile 
incandescente îmbunătățite (clasa 
C, conform etichetei energetice, 
lampă cu halogen umplută cu gazul 
xenon), becurile incandescente 
îmbunătățite (clasa B, conform 
etichetei energetice, lampă cu halo
gen cu strat de protecție pentru 
radiații infraroșii), lămpile fluores
cente compacte (CFL) și diodele 
electroluminiscente (LED).

a atras atenția. Românii au ridicat tonul, 
după care au mers în casă pentru a lua 
bâte, cu care i-au lovit pe italian și pe 
tatăl acestuia. Victimele sunt în prezent 
în spital.

După agresiune, circa 200 de ital
ieni s-au strâns pentru a-i linșa pe 
români. Aceștia au putut părăsi casa 
după câteva ore, apărați de forțele de 
ordine. în prezent românii sunt 
interogați de poliție.

ajunge și la 4.000 de lei. 
„Indemnizațiile minime nu se vor 
diminua, iar mamele care beneficiază 
de această sumă lunar nu vor fi afectate, 
în schimb, măsură va fi resimțită de 
cele care primesc sume mai mari, în

urma diminuării, unele mame vor 
ajunge să primească cuantumul minim, 
care este de 600 de lei”, a precizat di
rectorul AJPS Hunedoara, Fănică 
Ștefan.

Susținătorii acestor măsuri 
spun că renunțarea la vechile becuri 
în Uniunea Europeană ar putea duce 
la o economie anuală de energie 
echivalentă cu necesarul energetic 
al României. Astfel, s-ar reduce 
emisiile de dioxid de carbon cu 
circa 15 milioane de tone anual, 
contribuind la obiectivul UE de 
scădere emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu 20% până în 2020.

Până în 2020 Bruxelles-ul 
estimează că se vor economisi anual 
aproximativ 40 TWh, reprezentând 
echivalentul consumului înregistrat 
de 11 milioane de gospodării eu
ropene în aceeași perioadă de timp.

De asemenea, aproximativ 5 
miliarde euro vor fi economisiți și 
reinjectați în fiecare an în economia 
europeană.

Fermierii au protestat
în toată țara

Fermierii au ieșit joi în 
stradă, cu utilaje și animale. 
Agricultorii au pichetat se
diile prefecturilor din în
treaga țară și anunță un 

mare miting la București, pe 
9 septembrie.

Fermierii sunt foarte 
nemulțumiți și spun că în felul 
acesta nu pot să lucreze. După ce 
subvențiile au fost tăiate, ei nu au 
niciun sprijin din partea statului.

Aceștia cer guvernanților să 
elaboreze un pachet de măsuri 
prin care să facă reformă în 
agricultură. Fermierii vor mod
ernizarea sistemelor de irigații, 
modernizarea depozitelor pentru 
produsele pe care recoltează 
toamna și cer să fie supravegheat 
schimbul de produse intracomu- 
nitare, astfel că produsele care vin 
din export să nu fie în competiție 
cu ale lor.

Circa 50 de agricultori din 
județul Galați au pichetat de la ora 
11.00, sediul Prefecturii, 
îngrijorați de perspectivele sum
bre ale sectorului agricol româ
nesc.

Liderul protestatarilor, 
Mircea Croitoru, a criticat Execu
tivul pentru lipsa de interes pe 
care o manifestă față de sectorul 
agricol, adăugând că eliminarea 
subvențiilor va genera falimentul 
fermelor din țară.

Alți 50 de fermieri, veniți cu 
tractoarele, au organizat un 

Comunicat de presă
SC Telecema SRL cu sediul în municipiul Deva, str. George Enescu, bl. 

2, ap. 22, județul Hunedoara, în calitate de beneficiar al proiectului “Modern
izarea unității de acvacultura, Steaua Mureșului” prin diversificarea producției 
cu specii noi cu potențial de piață”, finanțat prin Programul Operațional pentru 
Pescuit, anunță semnarea contractului de finanțare cu nr. 7/08.07.2010 cu o 
valoare totală eligibilă de 16.541.563,31 lei și începerea implementării la 
punctul de lucru din comuna Rapoltu Mare, având o durată de implementare 
de 15 luni.

protest desfășurat pe principalele 
artere de circulație din municipiul 
Brașov, agricultorii alăturându-se 
colegilor din țară care au protestat 
în cursul dimineții.

"Protestul din Brașov face 
parte din calendarul acțiunilor 
similare din întreaga țară, 
alăturându-se celorlalte 22 de 
orașe reședință de județ. Dacă 
măcar o parte din revendicările 
noastre nu vor fi rezolvate până în 
9 septmebrie, când se va 
desfășura un miting de proporții 
la București, va urma un alt mit
ing pe 23 septembrie, când vom 
bloca vămile și drumurile 
naționale importante din țară, in
diferent de urmări", a declarat 
Hotațiu Raicu, reprezentantul 
Agrostar Brașov.

Printre revendicările
susținute de fermierii din întreaga 
țară se numără: elaborarea 
legislației și obținerea acordului 
de la Comisia Europeană pentru 
acordarea ajutoarelor de stat în 
sectorele agricol și forestier, 
soluții pentru plata pe cap de ani
mal și pentru plata pe suprafață 
sau reabilitarea și adaptarea sis
temului de irigații astfel încât 
acesta să poată fi folosit. De 
asemenea, ei solicită sprijinirea 
investițiilor în depozitele de pro
duse agricole, aprobarea unor acte 
normative pentru acordarea de 
despăgubiri în caz de calamități, 
dar și introducerea în cultură a 
plantelor modificate genetic.

)
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România strălucește la Bienala
Trupa Morcheeba revine 
în Capitală, pentru 
un concert pă 5 octombrie

de Arhitectură de la Veneția 2010

Trupa Morcheeba revine în 
România în formula care i-a 
adus succesul internațional - 

alături de solista Skye Ed
wards -, într-un concert la 

Sala Palatului din București, 
pe 5 octombrie, informează 

organizatorii, Events.

Paul Godfrey (DJ), Ross God
frey (instrumente) și Skye Edwards 

* (voce) se află în turneu de promovare 
în Europa a celui de-al șaptelea album 
din cariera trupei, "Blood like Lemon
ade", după mai multe reprezentații în 
Statele Unite ale Americii. Albumul a 
fost lansat pe 7 iunie în Marea Bri- 
tanie, la casa de discuri Pias Records, 
primul single extras fiind "Even 
Though".

Biletele pentru concert - disponi
bile la prețuri de 90 de lei, 120 de lei, 
160 de lei și 200 de lei, în funcție de 
categorie - pot fi achiziționate online, 
de pe www.eventim.ro, sau prin 
rețeaua națională Eventim (maga
zinele Germanos, Vodafone, Orange 
și librăriile Humanitas). ,

Trupa Morcheeba ("MOR - mid
dle of the road" - mijlocul drumului, 
"cheeba" - termen informai folosit 
pentru canabis, n.r.) a debutat pe scena 
muzicală britanică la mijlocul anilor 
'90. în prezent, sound-ul Morcheeba 
combină mai multe stiluri muzicale: 
downtempo, soul, R'n'B, hip-hop, reg
gae, chill out, funk, blues. Din 1995, 
anul în care a luat naștere, Morcheeba 
a vândut peste șase milioane de dis
curi în întreaga lume.

"Who Can You Trost" a fost al
bumul de debut al trupei, lansat în 
1996. Doi ani mai târziu, a urmat "Big 
Calm", cu un sound diferit, o 
combinație de soul, hip-hop, country 
și electronică. După "Fragments of 
Freedom" (2000) și "Charango"

♦ ‘pl iano♦ • I

(2002), Morcheeba a lansat un mate
rial care a inclus cele mai bune hituri 
ale trupei, "Parts Of The Process (The 
Very Best Of Morcheeba)", în 2003.

După cinci albume, Skye Ed
wards și frații Godfrey au luat-o pe 
drumuri separate. Skye Edwards s-a 
concentrat pe o carieră solo și a lansat 
două albume: "Mind How You Go", 
în 2006, și "Keeping Secrets", în 
2009.

în 2005, Morcheeba a înregistrat 
"The Antidote" f cu vocea lui Daisy 
Martey. Martey a plecat din trupă în 
2005, an în care Morcheeba a lansat 
încă două materiale, compilațiile "The 
Platinum Collection" și "Get Mashed 
(byKool DJ Klear)".

în 2009 a fost lansat cel de-al 
șaselea album de studio din istoria tru
pei - "Dive Deep" -/înregistrat cu 
contribuția mai multor soliști, printre 
care Judie Tzuke, Thomas Dybdahl, 
Cool Calm Pete și Manda. Locul lui 
Daisy Martey a fost luat de o altă 
solistă - Jody Sternberg - pentru 
aparițiile live, dar în turneul întreprins 
anul trecut pentru promovarea albu
mului "Dive Deep" frațiii Godfrey au 
adus-o pe cântăreața franceză Manda.

Anul acesta, membrii trupei 
Morcheeba s-au reunit cu vocalista 
Skye și au marcat acest lucru prin fi
nalizarea celui de-al șaptelea album al 
carierei lor, "Blood like Lemonade".

Morcheeba a mai cântat în 
România în 2009, la București, în 
2008, la Festivalul Peninsula de la 
Târgu Mureș, și în 2007, la B'estival, 
în Capitală.

J

Cea de-a Xll-a ediție a Biena
lei de Arhitectură de la Veneția 
se desfășoară în perioada 29 

august - 21 noiembrie, sub ge
nericul "People Meet in Archi
tecture", propus de curatoarea 
japoneză Kazuyo Sejima. în vi

ziunea acesteia, bienala va fi 
un forum al ideilor contempo

rane, cu accent pe modul în 
care sunt concepute proiectele 
de arhitectură și pe atmosfera 

pe care acestea o creează.

Pentru România, această ediție 
are semnificația unei premiere la Bi
enala de Arhitectură: participarea cu 
două proiecte naționale, unul găzduit 
de Pavilionul național din Giardini di 
Castello ("1:1, Exhibiting space") și 
celălalt, de Noua Galerie a Institutului 
Român de Cultură și Cercetare 
Umanistică (IRCCU) de la Veneția 
("Superbia").

Potrivit site-ului britanic bdon- 
line.co.uk, standul României din Gia
rdini di Castello s-a detașat net de 
pavilioanele celorlalte țări, remar- 
cându-se prin originalitate și prin 
execuția "solidă" a unei idei unice.

în opinia specialiștilor britanici, 
România ar trebui să primească o 
mențiune specială la Bienala de 
Arhitectură de la Veneția, nu doar pen
tru că are cea mai tânără echipă de 
arhitecți din istoria evenimentului -

Surorile Olsen vor lansa un magazin de haine
Mary-Kate și Ashley Olsen vor lansa un magazin de 

haine, Elizabeth + James, pe 10 septembrie, potrivit fen. 
first.co.uk.

Gemenele vor sta la casă timp de o oră și vor răspunde 
la telefoane între orele 7 și 8.

Magazinul, denumit după frații gemenelor, Elizabeth și 
James, cuprinde o serie de haine după care surorile sunt în
nebunite, cămăși foarte lungi, cizme până la glezne și curele.

Surorile în vârstă de 24 de ani au trei colecții: The Row, 
Elizabeth + James și Olsenboye și au dezvăluit că le-ar 
plăcea să o îmbrace pe Prima Doamnă a SUA.

Mary-Kate spune că au fost învățate de mici să fie ele
gante.

"Când eram mici, mama ne-a spus să nu umblăm 
niciodată cu buricul la vedere".

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

media de vârstă a arhitecților ce fac 
parte din echipa al cărei proiect a 
câștigat selecția națională fiind de 25- 
26 de ani -, ci și pentru că "a avut cu
rajul de a urma cu rigurozitate o idee 
singulară cu o claritate 
convingătoare".

Proiectul selectat pentru Pavil
ionul României, "1:1, Exhibiting 
Space", este semnat de Ciprian 
Rașoiu, Romina Grillo, Liviu Vasiu, 
Tudor Vlăsceanu - care este și curator 
- și Matei Vlăsceanu. Proiectul constă 
într-o construcție de mari dimensiuni, 
ce se întinde pe o suprafață de 94 de 
metri pătrați, împrejmuită de un cori
dor pe care vizitatorii pot trece și 
viziona expoziția prin vizoare. în inte
rior poate pătrunde, printr-o ușă, câte 

un vizitator, care va personaliza 
spațiul. Suprafața de 94 de metri 
pătrați nu este aleasă întâmplător, ci a 
fost determinată, din calculele făcute 
de echipa de arhitecți, drept "spatml 
vital al unui om din Bucure, 
Proiectul prezintă arhitectura ca spațiu 
printr-un joc de volume, lumină și 
umbră.

în opinia presei britanice, echipa 
României are șanse mari de a se im
pune și în cursa pentru un premiu neo
ficial - Leul de Aur pentru cel mai bun 
cadou promotional -, deoarece 
cadourile promoționale oferite în 
pavilionul românesc (pungi, tricouri 
etc.) au fost extrem de apreciate de 
vizitatori.

http://www.eventim.ro
line.co.uk
first.co.uk
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Oreionul, o boală a copilăriei,
cu mari complicații la adulți
Parotidita epidemică sau oreionul este 
o boală infecțioasă și contagioasă, pro

dusă de virusul urlian, caracterizată 
clinic prin inflamarea nesupurativă a 

glandelor salivare și, uneori, a altor țe
suturi și organe cum ar fi: pancreasul, 

sistemul nervos, organele genitale.

Izvorul de infecție este numai omul bol
nav. în general, boala se răspândește prin 
salivă și secrețiile nazo-faringiene, mai rar 
prin obiecte contaminate. Simptomele apar 
atunci când virusul se multiplică și se 
răspândește în creier și învelișurile lui, glande 
salivare (de obicei glandele salivare), pan
creas, organe genitale și alte zone ale corpu
lui.

Perioada de incubație a virusului este de 
până la 21 de zile. Debutul bolii este de 

obicei lent, simptomele inițiale incluzând 
durere de gât (odinofagie) sau urechi, 
pierderea poftei de mâncare, oboseală, ce- 
falee, febră moderată (37,8 - 38,5 °C).

în formele severe debutul poate fi brusc, 
cu febră ridicată, frisoane, vărsături, dureri 
musculare, tensiune dureroasă a lojii paroti- 
diene. Tumefierea glandelor parotide (uni- 
sau bilaterala) conferă aspectul caracteristic 
de facies de „pară”'.

Complicații

Virusul poate afecta gonadele (glandele 
sexuale), pancreasul și sistemul nervos. La 5- 
12 zile de la afectarea parotidelor pot să apară 

alizări extrasalivare de tipul orhitei urliene 
uni sau bilaterală la băieți, cu dureri în testicul 
și creșterea bruscă a temperaturii, greață, 
vărsături, agitație, curegresie în 10 zile. Până 
la 40 la sută dintre băieții infectați cu oreion, 
după pubertate, prezintă o tumefiere 
dureroasă a testiculelor, numită orhită, care în 
cazuri rare poate determina sterilitate.

Tumefierea glandelor parotide 
conferă aspectul caracteristic 

de facies de „pară " .

La fete, complicația care poate apărea 
este ooforita, cu dureri în abdomenul inferior 
prin inflamarea ovarului. La ambele sexe, se 
pot întâlni și următoarele complicații, ca de 
exemplu mastita sau afectarea sistemului ner
vos cu meningită, encefalită sau mielită 
urliană.

în unele cazuri, după o săptămână de 
boală poate apărea pancreatita, pacientul 
acuzând grețuri, vărsături și dureri intense lo
calizate în etajul superior al abdomenului. De 
obicei boala evoluază spre vindecare totală.

Tratament

Oreionul este frecvent diagnosticat prin 
istoricul de expunere la boală și simptome 
cum sunt glandele parotide umflate și sensi
bile. Dacă este nevoie se poate efectua un test 
din sânge care poate confirma diagnosticul. 
Acest test măsoara nivelul de anticorpi pe 
care corpul i-a produs împotriva virusului 
care produce boală. Acesta poate fi identificat 
prin cultura virală dintr-o probă de urină, 
salivă sau lichid cefalorahidian obținut prin 
puncție lombară. în cazurile fără complicații, 
oreionul este tratat prin repaos la pat și îngri
jire la domiciliu. Tratamentul la domiciliu 
cuprinde medicamente ce pot fi cumpărate 
fără rețetă și sunt folosite pentru reduce febra 
și durerea. „Paracetamolul sau antiiflama- 
toarele nosteroidiene precum Advil, Motrin 
sau Aleve sunt recomandate. în cazul copiilor 
și adolescenților până în 20 de ani este cate
goric interzisă administrarea aspirinei, 
deoarece poate duce la apariția unei boli 
foarte grave, Sindromul Reye. Dacă apar 
complicații cum ar fi orhita, meningita este 
necesar ca pacientul să se prezinte la doctor, 
în vederea internării. De asemenea, adminis
trarea antibioticelor nu este deloc 
recomandată”, spune doctorul Monica Rox
ana Jugravu, specialist medicină de familie.

Tratament ambulatoriu

Copiii cu oreion nu trebuie să meargă la 
grădiniță, școală sau alte locuri publice timp 
de nouă zile de la debutul bolii (creșterea în 
dimensiuni a glandelor parotide) sau trei zile 
după ce dimensiunea glandelor a revenit la 
normal. Nu este necesar ca pacientul să fie 
separat de familie deoarece, de obicei, restul 
familiei a fost deja expusă. Dacă creșterea în 
volum a glandei provoacă durere se aplică 
gheață sau comprese calde (se alege metoda 
care convine mai mult bolnavului). între piele 
și compresa rece sau caldă se pune un prosop 
subțire pentru a proteja pielea. Aceste comp
rese se mențin 20 de minute. Pe testiculele in
flamate se poate aplica o compresă rece 
intermitentă sau se poate încerca o metodă 
gentilă de susținere. Este recomandat suptul 
de batoane de înghețată, gheață sau acadele 
înghețate. Hrana trebuie să fie de consistență 
redusă, pentru a nu fi nevoie de mestecare. 
Alimentele și lichidele acre trebuie evitate. 
Din cauza infecției, glandele salivare sunt 
foarte sensibile și poate fi dificilă înghițirea 
alimentelor.

Irina Năstase

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

SC. SALUBRITATE SJL Deva
pune la dispoziția cetățenilor europubele șl ettrocontainerc 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri: 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător
Reciclarea reduce cantitatea de deșeuri 

ce trebuie depozitata în gropi de gunoi sau incinerată
Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci
Reciclarea reduce numărul de agenți poluanfi din aer și apă
Reciclarea ajută ta conservarea resurselor naturale 

precum lemn, apa ți minereuri
Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, 

a biodiversității ți previne eroziunea soțului
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8 Sport Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a 
sancționat, miercuri, clubul FC Steaua, cu o penalitate sportivă de 
10.000 de lei pentru incidentele dintre spectatori de la partida cu 
FC Timișoara, din etapa a VI-a a Ligii L

Adrian Piț a semnat 
cu Universitatea Cluj

Tricolorii”, pregătiți înaintea
meciului cu Albania

După ce zilele trecute Universi
tatea Cluj și-a asigurat serviciile fos
tului mijlocaș stelist, Alexandru 
Păcurar, „șepcile roșii” au mai trans
ferat un jucător. Este vorba de Adrian 
Piț, jucător care a activat în ultimii 
ani la AS Roma. Fostul utist, a re
fuzat un nou împrumut la formația 
Temana și a hotărât să revină în țară, 
după ce în această vară a fost la un 
pas de ardeleni, aceștia dorindu-1 sub 
formă de împrumut. în cele din urmă, 
mijlocașul a semnat un contract val
abil pe trei ani cu clujenii, urmând să 
se alăture lotului în aceste zile. Piț a 
mai jucat în România doar pentru o 
altă grupare de tradiție - UTA, de 
unde în 2003, alături de coechipierul 
său, Cristian Ianu, a plecat în Elveția, 
la Bellinzona - o echipă satelit a lui 
AS Roma. Mijlocașul de 27 de ani a 
jucat doar trei meciuri pentru gru-

Ladislau Boloni a fost
demis de la Al Wahda

T

Antrenorul român Ladislau 
Boloni a fost demis, miercuri 
noaptea, de la conducerea echipei Al 
Wahda din Emiratele Arabe Unite, în 
■iuda faptului că oficialii grupării re
spective au infirmat înlocuirea tehni
cianului, informează site-ul 
gulfhews.com. „Boloni a fost con
cediat după prima victorie obținută 
cu Al Wahda, scor 3-1, cu Al Ittihad, 
în campionat. Al Wahda îl înlocuiește 

^pe Boloni cu brazilianul Tite, fost la 

parea italiană la care mai evoluează 
alți doi români, Lobonț și Pena, fiind 
împrumutat de-a lungul timpului de 
două ori - mai întâi la Pisa, apoi la 
Triestina, în returul sezonului trecut. 
Formația patronată de Florian Walter 
este una din cele mai active echipe pe 
piața transferurilor, gruparea de pe 
Ion Moina transferând în această 
vară, jucători precum Gabriel 
Boștină, Claudiu Niculescu, Daniel 
Munteanu sau Alexandru Păcurar.

Trupa antrenată de Marian Pană 
traversează un sezon foarte bun, fiind 
după peste 30 de ani, peste marea 
rivală CFR, în clasamentul Ligii 1. 
“U” Cluj a trecut etapa precedentă de 
Dinamo, chiar în Ștefan cel Mare cu 
4-3, două din reușite fiind „opera” 
fostului dinamovist, Claudiu 
Niculescu, actualmente antrenor se
cund la gruparea de pe Someș.

Al Am, acesta fimd așteptat la Abu 
Dhabi, joi, pentru finalizarea ne
gocierilor”, informează sursa citată, 
în celelalte partide oficiale cu Boloni 
la conducere, Al Wahda a fost învinsă 
în Supercupa Emiratelor Arabe Unite 
și în meciul de debut în campionat. 
Demiterea lui Boloni după doar două 
etape de campionat reprezintă un 
record în materie pentru Etisalat Pro 
League.

Selecționerul Răzvan Lucescu 
a declarat, la Piatra Neamț, 

într-o conferință de presă, că 
atmosfera în lotul echipei na

ționale este foarte bună, iar ju
cătorii sunt motivați înaintea 
debutului în preliminariile 

Campionatului European din 
2012.

„Pentru noi este un moment fru
mos, un prilej de bucurie și de 
satisfacție că am ajuns la startului aces
tei campanii de calificare. în sfârșit, ne 
aflăm în fața unui meci oficial, în care 
va trebui să ne concentrăm și să jucăm 
gândindu-ne la ceea ce urmează. At
mosfera este ex’celentă, jucătorii sunt 
foarte motivați, i-am văzut implicați la 
antrenamente, chiar dacă în presă s-a 
încercat prezentarea unei alte fețe a 
■echipei naționale. Am fi vrut ca, în ast
fel de momente, să avem parte de spri
jinul presei, pentru că interesul ca 
echipa națională să se califice la un 
turneu final este al tuturor. Timpul în 
care ne-am pregătit a fost foarte scurt, 
însă am încercat ca, în această perioadă, 
să îi cunosc cât mai bine pe jucători și 
fotbalul românesc. Știm că va fi o 
atmosferă extraordinară în tribune și su
porterii vor veni în număr mare să ne 
susțină, iar noi vom face totul pentru a

Isterie la Montevideo, după întoarcerea 
naționalei din Africa de Sud
La aproape două luni de la ulti

mul fluier al Campionatului 
Mondial de Fotbal din Africa de

Sud, componențu echipă 
naționale se află încă 

în centrul atenției.
*

obține această primă victorie”, a spus 
Răzvan Lucescu.

Lucescu s-a declarat optimist în 
privința echipei sale: „Ceea ce se 
întâmplăm în această în țară, în toate 
domeniile, poate crea o stare de pes
imism. Dar ceea ce s-a întâmplat cu 
echipa națională în ultimul an și mai 
ales în ultima săptămână mă face să fiu 
optimist. Jucătorii sunt motivați, unii

Celeștii au efectuat un turneu 
prin cele mai importante localități 
din țară, în care au fost primiți ca 
niște adevărați eroi naționali.

Peste cinci milioane de oameni 
au ținut să-i vadă de aproape pe eroii 
fotbalului uruguaian. în mai bine de 
200 de întâlniri pe care aceștia le-au 
avut cu suporterii.

Echipa Uruguaiului, antrenată 
de Oscar Tabarez a reușit cea mai 
importantă performanță a ultimilor 
40 de ani: calificarea în semifinalele 
turneului final din Africa de Sud și 
ocuparea locului patru Ia finele 
acestuia

„Am mers în Africa de Sud cu 
visul de a aduce Cupa Mondială. 

RADI
ORASTIE 90.3

WWW_RADIOCOLOR.RO

dintre ai au șansa să ajungă prima oară 
la un turneu final, iar pentru alții ar 
putea fi ultima oară. Avem nevoie de 
organizare și de caracter, iar eu cred că 
le avem pe toate”.

Naționala României debutează, 
astăzi, la Piatra Neamț, în compania 
selecționatei similare a Albaniei, în 
grupa D a preliminariilor pentru EURO 
2012.

te

Am fost aproape de glorie, fără a 
reuși să o obținem. însă in schi
am câștigat un trofeu mai fmmos 
decât cel pe care vi-I puteți imagina: 
faptul că uruguayenii sunt braț la 
Braț, strigânuu-și mândria resimțită 
de toți, aceea de a fi născuți în 
această țară", a declarat căpitanul 
selecționatei, Diego Lugano.

Pe lângă marea performanță, 
suporterii urugayeni se pot lăuda și 
cu cel mai bun jucător al ultimului 
campionat mondial, Diego Forlan. 
Acesta, a înscris de cinci ori în 
Africa de Sud, fiind alături de 
Lothar Matthcus singurul jucător 
care a marcat toate golurile din afara 
careului de 16 metri.

gulfhews.com
WWW_RADIOCOLOR.RO
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Oficialii Minerului I upeni au declarat că vor înainta Comisiei Centrale de irbilraj un memoriu 
prin care să ceară ca arbitrii Măritiș Hocăneală și Ten Cruciunescu să nu ii mai arbitreze in acest 
sezon. Decizia oamenilor din conducerea Minerului vine după ultima partidă de la Ploiești, unde, 
.npfiirni acestora cgiitraluf pălăfctm Htuăueatâ a iufiuenfut rezultatul prin deciziile sale.

■
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Deplasări în Banat pentru CFR Simeria
FC Hunedoara

Etapa a Il-a a Ligii a treia, 
seria a V-a, are loc astăzi cu 
începere de la ora 17.00. Am
bele echipe hunedorene s-au 
deplasat în Banat pentru cel 

de-al doilea joc din acest 
sezon. Liderul la zi al clasa

mentului, FC Hunedoara, în
tâlnește echipa ce a luat locul 
Jiului Petroșani în al treilea 
eșalon, Unirea Sânnicolau 

Mare, în vreme ce simerienii
■ vor juca la Timișoara, 

împotriva celor de la 
FC Tithișoara II.

Dacă în cele două tabere ale hune- 
dorenilor atmosfera este una bună, după 
victoriile din etapa inaugurală, în cele 
ale adversarilor lucrurile nu sunt chiar 
n Atât Unirea cât și echipa a doua a 

Meciuri grele pentru Mureșul Deva
și Minerul Lupeni, în etapa a II-a a Ligii a 2-a

Timișoarei au pierdut în prima etapă, în 
deplasările de la Severin și Caransebeș, 
lucru care nu poate decât să îi încura
jeze pe oficialii cluburilor hunedorene, 
care nu concep o înfrângere în de
plasarea din Banat. Gheorghe Comea, 
antrenorul Simeriei a spus imediat după 
încheierea primei etape, că băieții săi 
nu vor merge decât la victorie la 
Timișoara, pentru un start cât mai lansat 
în liga a treia. Și tehnicianul Hune
doarei are motive să creadă în victoria 
elevilor săi, în meciul cu cei de la Sân- 
nicoulau Mare. Victoria la scor din 
prima etapă, 5-0 cu Bihorul Beiuș, le-a 
dat aripi alb-albaștrilor care vor să le 
„umple” poarta albaștrilor, în meciul de 
astăzi.

Cei doi antrenori hunedoreni nu 
au nici o problemă de efectiv pentru 
această a doua etapă, ambii mizând atât 
pe avântul tineresc al juniorilor pe care 
îi au la dispoziție cât și pe experiența 
„veteranilor” din lot, care s-au dovedit 
exponențiali în prima etapă. Dăscălescu 

și Pepenar pentru CFR Simeria, respec
tiv Șandor pentru FC Hunedoara. In
teresant este că cele două echipe 
propun pentru acest sezon de liga a 
treia, candidați serioși pentru titlul de 
golgheter. Daniel Dăscălescu, vârful 
Simeriei, a punctat de trei ori în meciul 
cu Millenium Giarmata din prima 
etapă, în vreme ce „el torro” Tibi Ze- 
lencz (care a trecut și pe la CFR Cluj) a 
reușit o dublă pentru formația condusă 
de Eusebiu Șuvagău, în etapa de debut, 
contra celor de la Bihorul Beiuș.

Partida de la Timișoara va fi 
arbitrată de o brigadă din Arad, care îl 
va avea la centru pe Stămătoiu Con
stantin, iar la cele două tușe pe Cristea 
Emil loan și Marius Alexa.

Meciul de pe stadionul „Unirea” 
din Sânnicolau Mare va fi condus de o 
brigadă mixtă, centralul fiind Dan 
Monea din Aiud, în vreme ce tușierii 
Tudor Albu și Bologan Cristian simt din 
Bihor.

Claudiu Sav

Cupa Amiral - Brad 
Rezultatele etapei a VUI-a:
Speranța Brad - Red Devils 4-5
PDL Brad - Armata 2-0
Team Amiral - Teant Juniorii 4-1
TEBA Brad - Football Team ALPIN 5-6
Golden Botău - Brătișa 2-4

Team Fantasy - IGO nu s-a disputat

Cele două reprezentante ale 
județului nostru în Liga a doua joacă, 
sâmbătă, în compania a două formații 
care anul acesta au în plan atacarea 
locurilor promovabile. Astfel, echipa 
antrenată de Gică Barbu va face prima 
deplasare din acest an, pe terenul ret- 
>gradatei Unirea Alba Iulia, iar Minerul 

va juca primul meci oficial pe teren pro
priu, în fața oltenilor antrenați de Jerry 
Gane, CFR Gaz Metan Craiova.

Pentru echipa de la poalele cetății, 
dcHiasarea din județul vecin reprezintă 
începutul unei serii de trei jocuri extrem 
de dificile, în care devenii vor mai în
tâlni pe UTA și FC Argeș, formații „cu 
nume” în liga a doua. Antrenorul alb- 
roșilor speră să obțină măcar un punct 
din deplasarea de la Alba Iulia, în 
condițiile în care lotul pe care îl are la 
dispoziție a mai fost completat în ul
timele două săptămâni cu jucători de la 
alte formații de ligă secundă, printre nu
mele așteptate în această săptămână 
fiind și cel al lui Dinu Sânmărtean, 
jucător care a evoluat ultima dată la 
echipa de primă divizie, FC Vaslui. Cu 
toate acestea, Barbu nu va putea conta 
nici pentru această deplasare pe cei doi 

■ jnion, Petresc și Dan, care sunt în con

tinuare la lotul UI7 al României și nici 
pe Pistol care este accidentat. Meciul de 
pe stadionul „Cetate” va fi arbitrat de 
Marcu Mihai (Oradea) la centru, respec
tiv Danșa Ciprian (Oradea) și Iulian 
Szekely (Cluj) la cele două tușe. în etapa 
precedentă, Mureșul a trecut de FC Sil- 
vania cu 3-0, iar Unirea, în deplasare, de 
ALRO Slatina, cu 1-0.

De cealaltă parte, trupa lui Ionel 
Augustin trebuie să spele rușinea din 
etapa inaugurală, victoria în fața 
„găzarilor” fiind singura alternativă, 
pentru un debut cât mai fericit în fața 
propriilor suporteri. Deși „minerii” au 
parte de cel mai greu debut de sezon din 
ultimele sezoane, tehnicianul de 55 de 
ani al „lupilor negrii” este optimist 
înaintea partidei de sâmbătă, spunând că 
jucătorii săi au trecut peste înfrângerea 
dureroasă de la Ploiești și sunt gata să 
câștige pentru prima dată în acest sezon, 
chiar dacă adversara este una din cele 
mai în formă din serie. Oaspeții de 
sâmbătă au trecut în prima etapă fără 
probleme, de tânăra echipă a Vâlcei, 
după o dublă semnată Boroiban și 
anunță că vin la Lupeni pentru a obține 
toate cele trei puncte în joc.

Ieri, președintele celor de la CFR 

Gaz Metan Craiova, Gheorghe Frățică, 
s-a declarat nemulțumit de faptul că 
FRF nu a ținut cont de așezarea 
geografică, la tragerea la sorți pentru 
faza a V-a a Cupei României, oltenii 
fiind nevoiți să revină în județul nostru, 
marți, pentru jocul cu FC Hunedoara. 
„Nu mă plâng de adversar, deși, să știți, 
că FC Hunedoara are o echipă foarte 
bună, care va lupta pentru promovare, ci 
de faptul că ne bagă la cheltuieli cu de
plasarea. Păi una e să te duci să joci la 
40-50 de kilometri, cu Damila Măciuca 
sau Alro Slatina, și alta e să faci aproape 
250 de kilometri. Hunedoara trebuia să 
joace cu Lupeniul sau Oradea... Și-au 
bătut joc de noi. Sâmbătă jucăm la 
Minerul Lupeni, apoi marți mergem la 
Hunedoara. E vorba de bani și de 
oboseală, pentru că sunt aproape 1.000 
km. Acum, asta e, n-avem ce face”, a de
clarat, iritat, acesta.

Meciul din Valea Jiului va fi arbi
trat de o birgadă din Banat care îl va 
avea la centru pe Sorin Tarcea din 
Timișoara, ajutat la cele două tușe de 
Bogdan Gheorghioiu (Timișoara) și Sil
viu Haramuz din Reșița.

Claudiu Sav

CLASAMENT:

1 .Football Team ALPIN 8 6 1 1 41-21 19p
2.PDLBrad 8 6 1 1 33-16 19p
3.Team Amiral 8 6 0 2 32-21 18p
4.Red Devils 8 4 3 1 39-24 15p
5.Golden Botău 8 4 0 4 24-25 12p
6.Speranța Brad 8 4 0 4 26-35 12p
7.U.M 010995 Armata 8 3 1 4 22-23 lOp
8.IGO Brad 7 3 0 4 21-16 9p
9.TEBABrad 8 2 1 5 27-30 7p
lO.Brătișa 8 2 1 5 17-34 7p
11.Team Fantasy 7 2 0 5 17-32 6p
12. Juniorii 8 1 0 7 19-37 3p

z
CALEA ZARANDULUI nr.150 HAngă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
dime 08-21 
Duminica 09-17

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

Telefon: 0761 - 973-940

- 5 spălări n 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 judef;
- la sediul redacfiei

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

V
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11:15

13:00
13:45

09:00
09:10
09:15

10 Program tv fo acest al treilea episod dl seriei science^fiction, "întoarcerea lui Jedi" i ■ v trei ueiut fi
cațirăzboinici ai spațiului cosmic, Luke Skywalker, Prhtței <r /.iw și Hun Solo siintpti- 
Zonierii grotesculufcjabba the Hut. Cu ajutorul enigmarieuhlt Culrissiun,
faimoșii eroi reușesc să scapepcntru a-și îndeplini nobila lor mi^untc 
(Sâmbătă: Pro TV: z3s3(l: lldzJwiul stelelor - întoarcerea lui Jedi)
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13:50
14:00
15:20
15:50
16:20
16:50 
17:00 
17:30

Telejurnal; Sport; Meteo 
La prima oră (matinal) 
Armăsarul sălbatic 
Secretul talismanului (ceh 

aventură, 2007 - 5.)
Pur și simplu delicios (rel.) 
Vezi România! (rel.)
Noile Paradisuri (francez serial 

documentar, 2008 - 9.) 43'
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 45.)
Garantat 100%
Ochiul magic (rel.) 38' 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 10.)
Istorii de buzunar
Telejurnal; Sport; Meteo 
Mediterana 27 Episodul 2 
Bună ca viața!
M.A.I. aproape de tine 
Istorii de buzunar
Palatele lumii Episodul 14 
Magazin UEFA Champions 

League
Vizor monden
Vezi România! (rel.) 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 11.) 
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Fotbal: România - Albania 
Studio fotbal

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 27.)

învinge apele!
Studio 24
Arabela (cehoslovac serial, 

1979-3.)
Telejurnal
Liber pe contrasens
Viața cu sânge rece (englez se

rial documentar despre natură, 
2008, rel. - 3.)

Poate nu știai
Vorbe peste timp
Telejurnal
Doi care doinesc
Zestrea românilor
Utopia (2008) 15'
împreună în Europa
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 27.)
Puterea legii (talk show, 2010)
Fotbal: România - Rusia Cam

pionatului European de tineret 
(U21)2011. Preliminarii.

Polo: Croația - România Cam
pionatul European

Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002)
în numele victimei
Ora de știri (show de întâlniri) 
Setea

«:■
1»
19:00
20:30

22:30

Observator
Liber la vacanță (matinal, 

2010)
în gura presei
Conspiratorii (SUA polițist, 

1978) 100' cu Peter Falk, Clive 
Revill, Albert Paulsen
Observator
Invincibilii (canadian-SUA 

film de acțiune, 2001) 90' cu 
David Field, Billy Zane
Observator
Acces Direct
Observator 
îngropați de vii (SUA horror, 

1990) 93' cu Tim Matheson, 
Jennifer Jason Leigh, William 
Atherton, Hoyt Axton

Lumea apelor (SUA film de 
aventură fantastică, 1995) 136' 
cu Kevin Costner, Jeanne Tri- 
pplehom, Tina Majorino, Den
nis Hopper

16:00

17:00
17:45

19:00
20:30

22:30

Happy I lour
Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Peștera monstrului sacru 5 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3814.)
Știrile Pro TV
Zidul secretelor (canadian- 

SUA thriller, 2003)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3815.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

Știrile Pro TV
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile Pro TV
Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009)
Gurul dragostei (SUA comedie, 

2008) cu Mike Myers, Jessica 
Alba, Justin Timberlake, Ben 
Kingsley

21:30

22:30

Pe cuvânt de femeie
Săracii tineri bogați 
Legământul
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Marina
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
Predestinați (mexican serial, 

2009) 45' cu William Levy Gu
tierrez, Jacqueline Bracamontes, 
David Zepeda, Chantal Andere
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutiemez

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

22:30

: Camera de râs
J Gazdă de profesie
J Sport cu Fiorentina
; Nimeni nu-i perfect
] Domnișoarele de onoare
. Galileo

Sport, dietă și o vedetă
Prima zi (reality show) 
Fularul de la Kiss FM
Pantera roz contraatacă
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cireașa de pe tort

Luptătorii Tai Chi (hong-kong- 
SUA film de acțiune, 2007) 90' 
cu David Chiang, Benny Cheng, 
Jacquelin Anne Lee, Yan Bing 
Zhang

Traficantul de arme (canadian- 
SUA polițist, 1984)92' cu 
Kevin Costner, Sara Botsford, 
Ruth Dalian, Ron Lea

23:35

20:30
21:00

18:00
18:35
18:40

19:40
19:45
20:00
20:55
S3®

; 20:00 
j 22:00

D

antei^TV/71 2

11:30

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Spectacolul lumii
Arca lui Noe (rel.)
Agenda Expo Shanghai 2010
Desene animate - Clubul Dis

ney
Hannah Montana (SUA serial, 

2006- 12.)
Zile și nopți
Vezi România!
Zbor peste inimi (englez serial, 

2008 - 8.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Vedeta familiei (rel.) Best of 
Hercule la New York (SUA 

aventură, 1970)
înainte și după Partea a noua 
Călător pe viață 
TeleEnciclopedia (1965, rel.) 
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Război și pace (italian-francez- 

german-rus-polonez dramă, 
2007) cu Alexander Beyer, Cle- 
mence Poesy, Alessio Boni, 
Malcolm McDowell
Familia Simpson (SUA serial 

de desene animate, 1989 - 10.)

16:15 Kit Kittredge: O fetiță americană
17:55 Caravana cinematografică
19:30 Filme și vedete

Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 1.)
Evan Atotputernicul (SUA comedie, 2007) 95' cu Steve Carell, John 

Goodman, Lauren Graham, Morgan Freeman
Max Payne (SUA film de acțiune, 2008) 100' cu Mark Wahlberg, Mila 

Kunis, Beau Bridges, Ludacris

15:45
16:45
17:15 

; 19:00 
I 20:00

22:00

Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. -11.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 6.) 
Calea împăratului (francez film documentar, 2005) 85' 
Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 5.) 
Forțe dezlănțuite (SUA film de catastrofă, 2000)
20 de întâlniri (SUA film biografic, 1998) 87' cu Myles Berkowitz, 

Elisabeth Wagner, Richard Arlook, Tia Carrere

W® Popasuri folclorice (2008, rel.) 1
08:00 ABC... De ce? 1
09:00 Atenție... copi .
09:35 Liber pe contrasens
10:30 Zon@ IT (2007, rel.)
11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.)
11:30 între cer și pământ (2008)
12:00

12:35
13:35

Piatra magică (australian film , 
1999-49.) cu Nikki Coghill
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
15:00
15:30

Natură și aventură 25' 
Zestrea românilor

16:00
16:30

Lumea de aproape
Imaginea Succesului (emisiune

de divertisment, 2009, rel.)
17:00 Timpul chitarelor
18® Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 10.)
19:00
19:15

Cu toate pânzele sus 
Toate pânzele sus (român

20:30
aventură, 1976 - 7.)

Fotbal Magazin UEFA Cham- 
pions League

21:00 Călători din preistorie (englez | 
film serial de aventură, 2007 - 
6/5.) cu Douglas Henshall

22100 Ora de știri (show de întâlniri) :
23:10 Prima mea nuntă (canadian-en

glez comedie romantică, 2004) : 
94' cu Rachael Leigh Cook, 
Kenny Doughty, Valerie Mahaf- : 
fey, Paul Hopkins

Observator
Evadare în Munții Grizzly
Invincibilii (canadian-SUA 

film de acțiune, 2001, rel.)
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985)45' cu Cybill Shepherd, 
Bruce Willis, Allyce Beasley
Micul războinic II (SUA aven

tură, 1994)
Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler

Burlacul
Observator
Legea junglei (SUA film de 

acțiune, 1993)99' cu Mark Da- 
cascos, Stacey Travis, Paco 
Christian Prieto

Vacanță în Costa Rica (SUA 
comedie, 2010) cu Julianna 
Guill, Susan Ward, David Cho- 
kachi, Peter Dante

L___
06:00 happy Hour (emisiune de di- 07:00

vertisment, 2007, rel.) 08:15
07:00 Știrile Pro TV 09:45
10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit 11:15
11:30 Noile aventuri ale lui Tequila și 12:30

Bonetti (italian film serial de ac- 13:30
țiune, 2000 - 19.) 14:00

12:30 Pro Motor 15:30
13:00 Știrile Pro TV 16:25
13:05 Din nou la școală (SUA come- 16:30

die, 2009) 18 30
15:00 Robin Hood și blestemul be

stiei (canadian aventură, 2009)
19:30

1
cu Robin Dunne, Erica Durance, 
Julian Sands, Richard de Klerk

1»
1

Paznicul muntelui de aur (SUA 
aventură, 1986) 20:30

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Serviți, vă rog!
22:30 Războiul stelelor - întoarcerea

1
lui Jedi (SUA aventură S.F., 
1983) 134’ cu Mark Hamill. 
Carrie Fisher, Sebastian Shaw,

22:30

B Harrison Ford

Cu lumea-n cap
Micul dejun cu Dick și Do

rothy (canadian-englez polițist, , 
2001, rel.)
Autoforum
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008) j 
Căminul de 5 stele
S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60'
Focus Monden
Cearta-n bucate 
Samurai Girl (SUA serial, 

2008, rel. - 6.)
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cireașa de pe tort 
Poveste din Vestul Sălbatic 

(SUA western, 1997)91' cu 
Michael Dudikoff, Randy Tra
vis, William Smith 

22:W Cetățeanul Hearst (dramă, 
2001) cu Joanna Lumley, Ed
ward Herrmann, Kirsten Du*

Pe cuvânt de femeie 
Săracii tineri bogați 
Legământul 
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Din culisele modei (serial) 
Marina 
Victoria
Vremea de ACASĂ 
Legământul 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009) cu Car
men Villalobos, Fabiola 
Campomanes, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon

Laguna albastră (SUA aven
tură, 1980) 104' cu Brooke 
Shields, Christopher Atkins, 
Leo McKern, Elva Josephson
India (brazilian-indian film se

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

22:40

20:00
22:00

15:00
15:30
16:30
19:00

21:00

ante

20:00

22:0023:50

21:30
22:00

16:00
17:00
19:00

07:10 Universul credinței MM
09:00 Ca la carte 08®
09:50 Vezi România! (rel.) 68:30
09:55 Desene animate - Clubul Dis- 09:00

10:50
ney

Spune-mi ce te doare (emi-
09:30
10:00

M10
siune de divertisment, rel.) 
Viața satului

11®
11:30

13® Zbor peste inimi (englez serial, 12:00

14:00
2008 - 9.) cu Claudie Blakley 
Telejurnal; Sport; Meteo 12:35

14:20 Descoperă Europa ta! (rel. - 7.) 13:35
14:45
15:10

Filmoteca veseliei
Agentul Cody Banks 2: Desti- 15:15

17®

nația Londra (SUA film de 
aventuri de familie, 2004) 
Nemuritorii anilor '60

15:30
16®
16:30

17:40 Chariot vrea să se însoare 17:00

18®
18:10
19:25

IM
19:45

(SUA film burlesc, 1915)
Vezi România! (rel.)
Asta seară petrecem în familie 
Tragerile Jocker, Loto 5/40,

Loto 6/49 și Noroc 
învinge apele!
Sport

38®

IMS

20:15
20:00 Telejurnal; Omologarea trage- 20:30

21:10
23:10

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto 
6/49 și Noroc; Meteo

Război și pace ( dramă, 2007) 
în umbra trecutului (SUA thril

ler, 1995) 95' cu Peter Galla
gher, Alison Elliott, William 
Fichtner, Adam Trese

M®

22®
23:10

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

1999-50.) cu Nikki Coghill
H...ora prichindeilor
Frog și Wombat (SUA film de 

aventuri de familie, 1998)
Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Atlas
Chip și asemănare
Muzică și muzichie
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 -11.) cu 
David Tennant, Billie Piper, 
Christopher Eccleston

Polo: Croația - România Cam
pionatul European

Poate nu știai
ConturRo
Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/6.) cu Douglas Henshall, Ju
liet Aubrey, James Murray
Ora de știri (show de întâlniri) 
Good Bye Lenin! (comedie, 

2002) cu Daniel Briihl, Katrin 
SaB, Maria Simon

20:30

16:30 Despre fericire și alte nimicuri
18:25 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009)
20:00 Stand-Up Cafe (serial, 2008 - 5.) 30'

Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 9.) 30' Asta e America cu 
Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
Din nou la 17 ani (SUA comedie, 2009) 102' cu Matthew Perry, Mi

chelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann
Totul despre sex: Filmul (SUA comedie romantică, 2008) 135' cu 

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 35.)
Huff (SUA serial, 2004 - 5.) cuHankAzaria
Orient Express (român thriller S.F., 2004)
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/14.) 45' cu

Goran Visnjic, Maura Tiemey, Mekhi Phifer
Blankman (SUA comedie, 1994) 91' cu Damon Wayans
Dulcea saună a morții (român serial, 2001) 95' cu George Alexandru, 

Costel Constantin, Gheorghe Dinică, Irina Movilă

IE® Observator 06:00 Noile aventuri ale lui Tequila șt 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00
09:00 Iama bobocilor (român come- Bonetti 08:15 Săracii tineri bogați 08:06

die, 1977) 07:00 Știrile Pro TV 09:45 Legământul 10:30
11 :W Micul războinic II (SUA aven- 10:00 Robin Hood și blestemul be- 11:15 Legământul 11:00

tură, 1994, rel.) stiei (canadian aventură, 2009, 12:30 împreună pentru totdeauna 11:30
13® Observator rel.) cu Robin Dunne 13:30 Din culisele modei (serial) 12:00
13:15 Maddie și David (SUA serial, 12:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 14:00 Marina 12:30

1985, rel.) Bonetti (italian film serial de ac- 15:30 Victoria 13®
14:00 Majoretele (SUA comedie, țiune, 2000 - 20.) 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00

2004) 87' cu Anne Judson- 13:00 Știrile Pro TV 16:30 Legământul
Yager, Bree Turner, Kevin Co- 13:05 Toate pânzele sus 18:30 Cristina Show: Special "îm- 16:00
oney, Faune A. Chambers 14:45 Paznicul muntelui de aur (SUA preună pentru totdeauna"

16® Observator aventura, 1986, rel.) 19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 18®
16:30 Benny Hill (englez serial, 16:30 Războiul stelelor - întoarcerea lumbian serial, 2009) 19:00

1969)60' cu Benny Hill, Henry lui Jedi (SUA aventură S.F., 20:30 întoarcerea la laguna albastră MtM
McGee, Bob Todd, Jackie 1983, rel.) 134' cu Mark Ha- 22:45 India (brazilian-indian film se- MdB
Wright mill, Carrie Fisher, Sebastian rial de aventură, 2009) cu Ju- 22:00

17:00 Insula bijutierului (SUA ac- Shaw, Harrison Ford liana Paes, Rodrigo Lombardi,
țiune-comedie, 1998) 19:00 Știrile Pro TV Mârcio Garcia, Tânia Khalil 23:30

19® Observator 20:30 Siguranță națională 23:45 Trădarea (SUA-columbian se-
20:30 Iubirea face farse 22:30 Invazie nimicitoare (SUA-ca- rial, 2008) 45' cu Mario Ci-
22:00 SuperBingo Metropolis (emi- nadian film de acțiune, 2007) 95' marro, Danna Garcia, Harry

siune concurs, 2009) 300' cu Mark Dacascos Geithner, Cesar Mora

Camera de ras
Cetățeanul Hearst
Cu lumea-n cap
Casă, construcție și design
Levintza prezintă
Fularul de la Kiss FM
Camera de râs
Hipnoza, jocurile minții 
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007, rel.)
Elixirul tinereții (SUA come- i 

die, 2000) 93' cu Tahj Mowry
Focus 18 90'
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Schimb de mame 
întâlnire pe întuneric (reality 

show, 2010, rel.) 90' Redifuzare |
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007) 180' cu Dean 
Cain, Anthony Michael Hall, i 
Ernie Hudson, Sunny Mabrey

16:20 Un tată responsabil
18:05 Busola de aur
20:00 Ce-o ti o fi...

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 5.) 30'
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 1.) cu Jonat

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Donner
Harold și Kumar evadează din Guantanamo Bay (SUA aventură, 

2008) 107'
cu John Cho, Rob Corddry, Kai Penn, Missi Pyle

Huff (SUA serial, 2004 - 6.) cu Hank Azaria
Fără protocol (SUA comedie, 1984) 96' cu Goldie Hawn
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/15.) 45' cu

Goran Visnjic, Maura Tiemey, Mekhi Phifer
Moromeții (român dramă, 1988) 142' cu Victor Reben- 

giuc, Mitică Popescu, Florin Zamfirescu, Teodora Mareș
Chrysalis: Amintiri mortale (francez S.F., 2007) 94' cu Albert Dupon- 

tel, Marie Guillard, Marthe Keller, Melanie Thierry
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

Telefon: 0755.999.917barman 3

betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor asistent medical generalist I

barman 3
dulgher(exclusiv restaurator)

4 brutar 2

educatoare 1 casiere 1

faiantar 1 confectioner articole din piele si în
locuitor

fierar betonist 1

mecanic utilaj

munc.necal.Ia întret.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

operator instalații dincentrale elec
trice 4

tâmplar manual ajustor montator
12

montator placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare
lonaj I

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 7

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

Călan
lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924

electricean în construcții 1

montator accesorii pentru calapoade
1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

^atqr 1

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

munc.necal.la amb. prod, sub forma 
de praf si granule 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

cusător piese din piele si înlocuitori
10

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator 1

barman î

68lucrător comercial

lucrator gestionar 1 dispecer 1

muncitor necal. la asamblarea, mon excavatorist pt. excavatoare cu rotor
tarea pieselor 25 de mare capacitate 2

operator calculator 
rebele

electronic °i
3

gestionar depozit 1

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

tractorist

o ‘(chelner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primi tor-distribuitor materiale si
scule 2

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabiie
3

mecanic agricol 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3
lacatus montator

confectioner-asambleor articole din
textile 5

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încărcător- descarcator 1

I

munc.necal.în ind.confectiilor

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

lacatus mecanic 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

zidar pietrar 1

Simeria
munc.necal în ind. confecțiilor

6
munc.radio elecroni st 10

Telefon:0755.999.921

Orăștie

o

Telefon: 0755.999.922

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 5

barman 2

bucatar 3

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

Mică

IMOBILIARE
k

’’jnd apartament în Tâmpa, Simeria-Tiraj, 2 camere, et.2, bloc de cărămidă, termopan, in
stalație electrică-sanîtară schimbată, centrală electrică. Preț 85.0001ei neg. Tel.0735.066.695

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.

Cumpăr apartament în Deva. Pot oferi 30.000euro. Tel.0726.523.486

Schimb spațiu ultracentral în Deva lângă Mali, st=20mp, cu imobil de locuit. Preț 20.000euro 
ne“-ofer diferență. Tel.0751.176.178

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-mâil: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Oîcr de închiriat apartament în Deva, 2 camere, ultracentral, etaj 2, nemobilat, cu centrală 
termică, complet renovat. Tel.0254.216.348,0720.792.578

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 urgent în Mihăileni, corn. Buceș, nr.97, 80mp,teren 3.748mp. Tel.0374.707.165, 
0725.435.977

Vând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimb cu apartament
3 camere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
0721.049560.

g «VERSE
k

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună, Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șo- 
pron-lemnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, 
totul împrejmuit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție 
superbă. Te. 0745.656.454, 0764.075.470

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

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). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. 
Relații tel.: 0753942861

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

Schimb casa 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 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. 
Tel.0722.582.097

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

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

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

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

cusâtor articole marochinarie
20

mecanic utilai
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Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, str.Pri- 
cazului 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.

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

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

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

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

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, DowtlADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451,0752J201.008, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă. TeL0764.606.707

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

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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

AUTO
Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

femeie de serviciu

stivuitorist 1 ospătar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 0

Vând casă cu grădină in 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

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

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

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.OOOlei. 
Tel.0740.593.108

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

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

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE9

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Prenume........
Bl.......Nr. .

Județul.
Sc...... Ap. ..

nr........................................
.......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

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

Tarife mied publicitate persoane uridice

http://glasidhunedoarei.hlogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


C«(MMfSO UH1
HIDROELECTRICA - S.A.«wear. taw-ws
SUCURSALA HIDROCENTRALE HAȚEG

*4 «M4 30F AtV. to .4«M4fTfTS4
SMtot I m—.MG MON MMWMH JCW7 tSMOOOO CMI *& «3&TH» Mutag JXMT2M0»CUI 2144790

COMUNICAT,

privind functionarea 

Amenajării Hidrotehnice Râul Mare Retezat, 

pe tronsonul Subcetate - Simcria ( Râul Mureș ).

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

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

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

în cazul deversările planificate, pentru lucrările de întreținere a construcțiilor 
hidrotehnice, acestea se fac cu anunțarea prealabilă a celor interesați ( Prefectură, Apele 
Pomâne, primăriile din zonă, operatorii economici, poliție, jandarmerie, situații de urgență, 
etc.) pentru minimalizarea pericolelor potențiale.

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

Precizăm că intrarea în albiile durilor se face pe proprie răspundere așa cum este 
precizat și în Legea Apelor nr. 107/196 - Cap. 11, Art.9, Aliniat (3): "Orice persoană fizică, 
pe propria răspundere, poate utiliza liber pentru îmbăiere apele marine și apele interioare din 
afara zonelor de restricție".

Sucursala Hidrocentrale Hațeg,
Director,

log. Ion DRÂGHICI

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

— Rapoltu Mare 
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ÎNCEPÂND CU DATADE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “ DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR I^TRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte man I

Nisip 22,00 lei/tonâi

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mrri 25,00 lei/tonâ

F'atră concasată (criblura) 8 - 16m:m 25,00 lei/tonâ

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


