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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 H. Geoagiu - Orâștie
► DIN 7 Orăștie - Spini
► DIN 7 Spini - Simeria
► DiN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 llia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Petrila. str. Republicii
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ț greco-catolic
Nașterea Maicii Domnului

ț romano-catolic
NAȘTEREA SF. FECIOARE
MARIA LN

Ciulama 
de ciuperci

2 linguri eu vârf de făina
6 linguri de ulei
2 conserve de ciuperci tăiate
200 ml zeamă de la ciuperci
100 ml lapte
sare, piper

Se amestecă faina eu uleiul 
până obțineți o pastă. Se 
amestecă continuu la foc mediu 
până începe să se coloreze ușor. 
Se stinge cu zeama de la ciu
perci și cu faptele. Se adaugă 
sare și piper după gust.

Se amestecă ca să nu se 
prindă de luna. Se mai adaugă 
zeamă, dacă este nevoie, până 
ajungeți la consistența dorită. 
De regulă trebuie să fie ca o 
smântână foarte groasă. Se 
adaugă ciupercile și se mai 
amestecă 2 minute. Se servește 
fierbinte cu tnămăliguță.

Telefoane utile

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

-■^■Sfântul Zilei
Nașterea

Maicii Domnului
Trebuie să știm că afară de 

cununa Duminicilor de peste an 
și afară de cununa sărbătorilor 
Domnului Hristos, anul 
duhovnicesc mai cuprinde și cu
nuna sărbătorilor Sfinților. Cea 
dintâi mare sărbătoare din cu
nuna Sfinților de peste an este 
sărbătoarea Nașterii Maicii 
Domnului, prăznuită la 8 sep
tembrie, adică ziua de astăzi. Se 
și cuvenea, de altfel, să întâlnim 
sfințenia Maicii Domnului din 
cele dintâi zile ale anului nou 
bisericesc, Maica Domnului 
fiind sfințenia omenească cea 
mai înaltă, cunoscută și cinstită 
în Biserică.

Este drept, știrile Bisericii 
privind sărbătoarea de astăzi nu 
se întemeiază pe Scriptura 
canonică, ci în întregime numai 
pe Tradiția Bisericii, dar pentru

aceasta, ea nu este mai puțin 
îndreptățită. Astfel, din Tradiție 
știm că părinții Maicii Domnu
lui erau Drepții Ioachim și Ana. 
Tot din Tradiție știm că erau 
sterpi și că erau în vârstă. în 
sfârșit, din Tradiție, de aseme
nea, aflăm că ei doreau totuși, 
aprig, un copil și că Maica 
Domnului a fost rodul 
rugăciunilor, lacrimilor și frân
gerilor inimii părinților ei, un 
rod al îndurării lui Dumnezeu, 
un copil dorit, cerut și dobândit 
prin rugăciune. Un copil cu o 
chemare dumnezeiască pe 
umeri: chemarea de a fi mama 
care a dat trup de om lui Dum
nezeu, Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos.

Și așa a venit pe lume aceea 
ce a fost, este și va fi, fiica 
Părintelui Ceresc, Mama Fiului

și mireasa Duhului Sfânt, 
împărăteasa tuturor Sfinților, 
sprijinitoarea păcătoșilor, atot
puternica ajutătoare și rugătoare 
pentru toți oamenii, Maica în- 
dumnezeirii și mântuirii noastre 
a tuturora, mai cinstită decât 
Heruvimii și mai mărită decât 
serafimii, căreia, rugându-ne, îi 
zicem: „Preasfântă Născătoare 
de Dumnezeu, miluiește-ne pe 
noi. Amin

lg HOROSCOP

Se pare că azi nu dispui de resur
sele fizice și psihice necesare pentru 
a-ți asuma noi responsabilități la ser
viciu. Evită să iei hotărâri tranșante și păs-
trează-ti calmul în discuțiile cu cei din anturaj.

Starea de agitație și grijile pe care 
ți le faci nu sunt justificate. Ai șanse 
reale de reușită, atât pe plan social,
cât și sentimental. Se pare că resimți 
oboseala acumulată, care te determină să fii
irascibil. Nu te implică în activități complexe.

Este posibil să nu înțelegi bine 
problemele celor din jur, din cauza 
hipersensibilității și a confuziei. Se 
pare că nici intuiția nu te ajută astăzi.
Sfaturile unei rude mai în vârstă ar putea să
îți fie de mare folos.

S-ar putea spune că nu te afli într- 
o stare psihică foarte bună, ceea ce nu 
te ajută la finalizarea lucrărilor la 
care te-ai angajat. In partea a doua a 
zilei ești invitat la o petrecere.

Este posibil ca planurile tale să 
nu coincidă cu realitatea. O cunoș
tință apropiată îți va solicita sprijinul 
într-o problemă de afaceri. După o zi
destul de obositoare și agitată, petreci o st 
de neuitat împreună cu persoana iubită.

Sfaturile unei rude mai în vârstă 
te ajută să iei o decizie foarte impor
tantă pe plan sentimental. Azi nu prea 1
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7 de-a lungul timpului

1944: Al doilea război mondial: Londra este lovită pentru 
prima dată de rachete ¥2

1954: Americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin
împotriva poliomielitei; la 12 aprilie 1955, vaccinul a început 
«ă fie comercializat pe piața americană

1959: România a fost inclusă în componența Comitetului
ȘBiggntrtî examinarea problemelor dezarmării, instituit în baza unui 
I11 acord între cele patru mari puteri (SUA, Marea Britanie, Franța,

• MgSli Comitetul era format din zece state: SUA, Marea Bri- 
| Itanie, Franța, Italia, Canada, URSS, Bulgaria. Polonia. România 

< eboslovacia (iși va începe lucrările la Geneva, in martie 
■w).

născut:
1892: Emu Ăgoston. scriitor, poet și traducător maghiar 

de origine evreiască
1909: Max Blecher, scriitor român de origine evreiască 

(d. 31 mai 1938)
1910: Jean-Louis Barrault, actor de teatru și film, mim, 

regizor și director de teatru francez (d. 22 ianuarie 1994)
1916: Fritz Habeck, scriitor austriac (romane: „Orașul 

chipurilor cenușii”, „Pe cont propriu”)
1924: Ghcorghe Carp, compozitor român (d. 15 martie 

1988)
1925: Peter Sellers, actor britanic (d. 24 iulie 1980)
1930: Aretin Corciovei, fizician român (d. 25 ianuarie 

1992)
1940: Marioara fanase, interpretă româncă de muzică 

populară și romanțe (d. 1970)

ai simț practic, însă familia și priete
nii te ajută. Evită discuțiile în contradictoriu.

Se pare că traversezi o perioadă în 
care lipsa banilor te preocupă în mod 
deosebit. în prima parte a zilei nu este
exclus să ai mici neplăceri la locul de 
muncă. Nu îți face probleme. Colegii și șefii
te sprijină. E bine să nu neglijezi problemele
membrilor din familie.

Un prieten la care nici nu te aș
teptai îți propune asocierea într-o 
afacere. Nu te grăbi să iei o hotărâre. 
Azi fiind lipsit de simț practic, este
posibil să greșești. Relațiile pe plan sentimen
tal sunt bune. Petreci o seară romantică în 
compania partenerului de viață.

1975: Ia ființă compania de transport aerian LAR (Liniile 
riene Române)

1994: Are loc, la Berlin, ceremonia plecării trupelor aliate 
ioane, britanice și franceze) prezente în Berlinul de Vest 
anul 1945

Comemorări;
1949: Richard Strauss, compozitor german (n. 1864)
1954: Andre Derain, pictor francez (n. 1880)
1955: Ștefan Vencov, fizician român (n. 1899)
1965: Hermann Staudinger, chimist german, laureat al 

Premiului Nobel pentru Chimie în 1953 (n. 1881)
1970: Percy Spencer, inginer american, inventator al cup- 

toruiui cu microunde (n. 1894)
1980: Willard Libby, chimist american, laureat al Premi

ului Nobel pentru Chimie ta IMS gn. 1908)

Ar fi bine să nu îți faci planuri 
îndrăznețe, căci ai un program în 
continuă schimbare. în prima parte 
a zilei trebuie să faci mai multe dru
muri scurte pentru partenerul de viață și pen
tru casă.

Ig Bancurile zilei
Ardeleanul se întoarce

de la spitalul unde bunica 
familiei fusese internată în 
stare gravă.

- Ei, care-i baiul? îl 
întreabă cei de-acasă, 
nerăbdători să afle veștile.

- No, bine, răspunde 
ardeleanul. Doctorii spun că 
a ieșit din criză...

- Asta-i fain! exclamă

cineva din familie. Judecătorul, mirat, îl în- - No, da' cum să fumeze
- ... și a intrat în comă. 

Ce-o fi asta numai doctorii 
știu.

© © ©
Nevasta unui ardelean 

vrea să dea divorț. Ajunși în 
fața judecătorului, ea spune:

- De zece ani suntem că
sătoriți și încă nu am făcut 
dragoste!

treabă pe ardelean:
- Bă, tu ori nu vrei, ori 

nu poți, ori nu știi?
Ardeleanul răspunde:
- De putut, pot; de vrut, 

vreau, și de știut, știu; dar 
nu văd de ce atâta grabă...

© © ©
- Ioane, vaca ta fu

mează?

vaca?
- Atunci, mă, ți-o luat 

foc grajdu'!
© © ©

Un ardelean e oprit de 
un polițist, care îi spune:

- Dați-mi numele și pre
numele.

- Ai înnebunit? Și pe 
urmă cum mă mai numesc?

în cursul dimineții s-ar putea să 
fii într-o stare de confuzie, care îți in
fluențează nefavorabil relațiile so
ciale și sentimentale. Azi nu este 
indicat să te ocupi de afaceri.

în prima parte a zilei nu îți reu
șește nimic și simți că îți irosești 
energia. Dar nu este cazul să îți faci 
probleme.

Nu este o zi prielnică investițiilor 
financiare și nici afacerilor. In cursul 
dimineții primești o veste de la o rudă
apropiată, care îți schimbă planurile în legă
tură cu o călătorie.
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Furnizarea apei va ti oprită mâine, între orele 8 și 19, în Hunedoara, în 
cartierele OM-mic și OM-mare, pe străzile: lîrâitcuși, Grigorescit, /b- 
nitza, Luchiun. Spirit Haret, Euescti -partial. GJteorghe Lazăr. Garagiale, 
bulevardul 1848, I lahuța și Topârt eanu, pentru montare de hidranti pe 
stradăzile: Gheorghe Lazăr. Carugialeși Topărceanu.
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29 de unități de învățământ funcționează fără autorizații
La început de an școlar, 29 de 
unități de învățământ din jude
țul Hunedoara, dintr-un total 
de 367, nu au primit avize de 

funcționare din partea Direc
ției de Sănătate Publică. Cu 

toate acestea, în 13 septembrie, 
își vor deschide porțile pentru 
a-i primi pe elevi. Unitățile de 

învățământ în care au fost 
constatate nereguli au posibili

tatea să le remedieze pe par
cursul anului școlar.

Conform directorului din cadrul 
Direcției de Sănătate Publică (DSP) 
hunedoara, Adriana Mărculescu, în 
județul Hunedoara sunt 116 unități de 
învățământ cu personalitate juridică și 
251 fără. Există 493 de structuri, care 
cuprind internate, cantine, săli de sport 
și ateliere, dintre care 421 au autorizație 
de funcționare, 72 sunt fără, iar 8 au 
primit notificări de respingere din 
partea DSP.

Majoritatea unităților au deficiențe 
în ceea ce privește apa potabilă, 
instalațiile sanitare, microclimat (sobe 
metalice, vechi), mobilier neconform și 
lipsa împrejmuirii și amenajării 
spațiului în care își desfășoară 
activitățile atât preșcolarii, cât și 
școlarii.

„Unitățile de învățământ care 
aparțin de Inspectoratul Școlar 
Județean (IȘJ) nu au probleme cu 
privire la autorizațiile de funcționare. 
Structurile care nu au primit avize de 
funcționare sunt cele care sunt în sub- 
ordinea primăriilor. Astfel, aproximativ 
85 la sută din unitățile de învățământ cu 
structuri, au autorizație de funcționare 
și 15 la sută sunt fără autorizație”, a 
mai precizat directorul DSP.

Școlile din Valea 
Jiului, cu cele mai 
multe probleme

„La nivel național, ca județ, ne 
aflăm în topul fruntaș, cu cele mai 
puține unități de învățământ închise. 
Există 29 de școli cu program de con

formare și două grădinițe în municipiul 
Hunedoara, care își desfășoară activi
tatea la parterul unui bloc”, a declarat 
inspectorul școlar adjunct, din cadrul 
IȘJ, Ilie Pârvan. în mediul urban, 83,60 
la sută din unitățile de învățământ au 
autorizație și 16, 32 la sută
funcționează fără. în mediul rural 
situația este oarecum asemănătoare: 
87,01 la sută au autorizație și 12, 99 la 
sută nu au. „în cazul în care o unitate 
nu corespunde din punct de vedere san
itar, nu dăm autorizație de funcționare”, 
susține directorul DSP, Adriana 
Mărculescu.

în Valea Jiului se află cele mai 
multe unități (23) fără autorizație de 
funcționare, dintre care 14 grădinițe și 
9 școli. „Lucrurile se pot schimba pe 
parcurs, asta în cazul în care unitățile 
respective nu își închid porțile pentru 
recomasare”, a conchis Adriana 
Mărculescu.

în Deva există probleme, privind 
deficiențe la instalațiile sanitare la in
ternatul din cadrul Grupului Școlar 
„Grigore Moisil”, care nu are 
autorizație de funcționare și a primit o 
notificare de suspendare. în ceea ce

privește mobilierul neconform, prob- unitățile de învățământ, cele mai multe 
leme sunt la Grupul Școlar „Grigore probleme le au grădinițele.
Moisil” și Grupul Școlar „Horea”, iar
în ceea ce privește lipsa de împrejmuire Petronela Tămaș
și amenajare corespunzătoare pentru

Marea curățenie începe în 25 septembrie

Micii ecologiști sunt așteptap să se implice in acțiunea de colectare a gunoaielor

Muzeul Aurului, scos la vânzare 
pentru a treia oară

Șaptezeci de mormane de gunoaie și deșeuri 
aruncate la întâmplare așteaptă să fie ridicate 

de hunedorenii care doresc să se implice în 
proiectul „Let’s do it Romania!”. Până acum, 
voluntarii implicați în acest proiect, susținut 
de Ministerul Mediului, au reușit să carteze 

gunoaiele doar pe nouă dintre cele 25 de tra
see stabilite inițiat Zona identificată cu cele 
mai multe gunoaie este cea din împrejurimile 

Deva-Hunedoara.

“Let's Do It, Romania!” este cel mai mare 
proiect de implicare socială organizat până în 
prezent în România, care se bucură de sprijinul 
Ministerului Mediu, care implică structurile sale din 
teritoriu - Garda Națională de Mediu, Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului și 
Administrația Națională “Apele Române”, cu 
structurile subordonate - și de cea a Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sporturilor. 
“Let's Do It, Romania!” își propune curățarea mor
manelor de gunoi generate de oameni în arealele 
naturale ale țării, într-o singură zi. Ziua de 
Curățenie Națională este 25 septembrie 2010, dată 
la care toți românii sunt așteptați să se implice.

Administrațiile locale, 
mobilizate de Garda 
de Mediu

Inițial, data limită de cartare a gunoaielor a 
fost 1 august, însă lipsa voluntarilor a dus la de

vansarea acestui termen. Voluntarii au identificat 
poziția și dimensiunea fiecărui morman de gunoi cu 
ajutorul GPS-ului, iar datele au fost încărcate pe 
site-ul www.letsdoitromania.ro.

Voluntarii nu au acționat decât în afara 
localitățiilor. Un mare aport în îndeplinirea scopului 
acestui proiect l-a avut și Garda de Mediu Hune
doara. Agenții Gărzii de Mediu s-au implicat actri 
în identificarea zonelor cu probleme, mai mult 
administrațiile locale au primit o adresă prin care le 
este solicitat ajutorul.

De altfel, între coodonatorii proiectului și 
reprezentanții administrațiilor locale au fost 
încheiate convenții, prin care primarii se angajează 
să asigure un număr de cel puțin 30 de voluntari 
pentru ridicarea mormanelor de gunoi.

în zona Petroșani - Valea Jiului curățenia va fi 
asigurată de voluntarii primăriilor. Astfel, colectarea 
gunoaielor din Masivul Parâng va fi asigurată de 
Primăria Petroșani, în zona Staja deșeurile vor fi 
stânse de voluntarii Primăriei Lupeni, iar Primăriei 
Petrila îi va revenii zona Jiețului.

„Cu siguranță această acțiune este binevenită 
pentru România. Trebuie să conștientizăm ce 
înseamnă curățenia. Sperăm să ni se alăture cât mai 
mulți voluntari. Un mare spijin l-am primit din 
partea Gărzii de Mediu. Fiind implicat în acest 
proiect și Ministerul Mediului, există un imbold în 
plus. De altfel, va începe anul școlar, și ne bazam 
și pe ajutorul micilor ecologiști”, a menționat coor
donatorul proiectului “Let's Do It, Romania!” în 
județul Hunedoara, Cristina Marioane.

Irina Năstase

într-o conferință de presă susținută, ieri, pri
marul Bradului, Florin Cazacu, a declarat că 
intenționează să cumpere clădirea Muzeului Auru
lui. Potrivit acestuia, pe adresa Primăriei din Brad 
a venit o scrisoare din partea lichidatorului prin 
care acesta se oferă să vândă clădirea Muzeului Au
rului contra sumei de 100.000 lei, dar fără 
investițiile făcute de Ministerul Economiei, prin in
termediul Conversmin, pentru reabilitarea și mod
ernizarea imobilulului. In cadrul întâlnirii de ieri cu 
presa, primarul Bradului a afirmat că este gata să 
achiziționeze clădirea. Tranzacția pusă la cale de 
cei doi, Ion Tudor, administratorul firmei lichida
toare IT Management Advisors Timișoara și Florin 
Cazacu, primarul Bradului este însă demnă de Cas
cadorii Râsului. Asta pentru că unul vrea să vândă 
ceea ce nu-i aparține, iar celălalt vrea să cumpere 
ceea ce deocamdată nu are dreptul. Dar să le luăm 
pe rând. Astfel, potrivit directorului Companiei 
Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MIN- 
VEST Deva, Ladislau Farcaș, clădirea a fost 

Compania Națională Poșta Română SA
Centrul Regional Rețea Poștală Timișoara
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Timișoara, 7 septembrie 2010: Directorul Centrului Regional Rețea Poștală Timișoara, Nelu 
Balas, a susținut, ieri, o conferință de presă de actualitate.
Prima temă a vizat înființarea unui număr de telefon special, destinat reclamațiilor. Astfel, 
oricine întâmpină dificultăți în relația cu ofîcianții Poștei, sau descoperă nereguli în activitatea 
angajaților Centrului Regional Rețea Poștală Timișoara, este așteptat să sune, imediat, la 
telefonul
0256 - 202 374 (între orele 8-16)
Telefonul este pentru cetățenii din Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

De ieri, directorul Centrului, Nelu Balas, va stabili și un program de audiențe, la care sunt, de 
asemenea, așteptați cetățenii care au avut sau au probleme cu angajați ai Poștei.

Un alt proiect, prezentat ieri, este cel care declanșează competiția între oficiile poștale din 
regiune, numit “Poșta - o treime din viața mea”, care a fost gândit pentru a-i stimula pe 
angajați să țină la locul de muncă, precum țin la casa lor.

O altă temă a vizat acțiunea Companiei Naționale Poșta Română, “O carte deschide o lume 
nouă”, acțiune destinată strângerii de cărți pentru copiii din localitățile mai puțin dotate, din 
punct de vedere al fondului de carte.
Directorul Nelu Balas a prezentat situația din cele patru județe: peste 10.000 de cărți strânse. 
Timișul are o colectă de 3000 de cărți, ce vor fi repartizate la una din școlile mai sărace în 
biblioteci.

cumpărată de la Filiala Bradmin, iar prețul acesteia 
a fost achitat către Finațele Publice cu mult timp 
înainte ca lichidatorul să vândă din nou imobilul, 
de astă dată la licitație. Directorul MINVEST 
susține că lichidatorul nu a preluat niciodată această 
clădire în vederea valorificării. Chiar dacă nu ar ex
ista aceste motive, în acest moment există mai 
multe procese care au ca obiect imobilul, astfel 
încât este greu de crezut că acesta ar putea fi vândut 
acum pentru a treia oară. în ceea ce privește 
administrația locală din Brad, aceasta ar putea 
achiziționa acum imobilul doar prin eludarea legii. 
Clădirea muzeului face parte din patrimoniul cul
tural și ea ar putea fi vândută doar după exercitarea 
dreptului de preemțiune al statului român. Numai 
după ce statul român, prin intermediul Ministerului 
Culturii și Patrimoniului Național, ar refuza să 
achiziționeze clădirea, aceasta ar putea fi 
cumpărată de Primăria Brad.

Nicolae Grecu

http://www.letsdoitromania.ro


'Ministru! Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, marți, la Craiova, că 
taxa de poluare auto va fi modificată și că, probabil, proprietarii ma
șinilor vechi, "care poluează mai mult", vor fi nevoiți să plătească o 
taxă mai mare.

g Și-a înscenat violul pentru a justifica pierderea virginității
Câteva localități din județ, 

fără curent electric

Compania de distribuție a en
ergiei electrice, ENEE Electrica 
Banat SA, anunță că astăzi și 
mâine, va fi sistată energia 
electrică, din cauza unor lucrări 
programate la rețea.

Astfel, astăzi, vor rămâne 
fără curent electric, locuitorii din: 
Deva (străzile: Merilor, Livezilor, 
Privighetorilor, Cetății), între orele 
08.00-16.00, cei din Șoimuș, Bo- 
holt, Păul iș și Bălaia între orele 
08.30-18.00, precum și cei din 
Barza (parțial - Ruda), Musariu, 
între orele 09.00-19.00, respectiv, 
cei din Ghelari (zona Grâne), 
Dealu Mic, între orele 08.00- 
20.00. Joi, 9 septembrie, va fi 
întreruptă energia electrică în 
Deva, pe străzile: Merilor, Soare
lui, Ștefan cel Mare, Șt. O. Iosif, 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, 
între orele 08.00-16.00.

De asemenea, nici locuitorii 
din Șoimuș, Boholt, Păuliș și 
Bălata nu vor avea energie 
electrică între orele ©8.30-18.00. 
în localitatea Barza (parțial - 
Ruda), Musariu, se va întrerupe 
energia electrică, între orele 
09.00-19.00, iar în Ghelari (zona 
Grâne) și Dealu Mie, între orele 
08.00-20.00.

74 septembrie - termen 
plăți anticipate pentru 

persoanele fizice

Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a Județului 
Hunedoara reamintește contribua
bililor persoane fizice organizați 
ca: întreprinderi individuale, între
prinderi familiale, persoane fizice 
autorizate, care realizează venituri 
din activități independente (com
erciale), precum și din profesii 
libere și cei care realizează veni
turi din cedarea folosinței 
bunurilor, indiferent dacă sunt 
impuși în sistem real sau la normă 
de venit, cu excepția veniturilor 
obținute din arendare, că au 
obligația să efectueze plăți antici
pate aferente trimestrului iii 2010, 
la organul fiscal de domiciliu al 
contribuabilului până miercuri, 15 
septembrie 2010. (I.N.)

Dosar penal pentru 
braconaj cinegetic

Un bărbat în vârstă de 40 de 
ani, din comuna Băița, s-a ales cu 
dosar penal, după ce a împușeat un 
porc mistreț fără să aibă 
autorizație de vânătoare.

Polițiștii Serviciului Arme 
Exploziv Substanțe Periculoase 
stabilit că Constantin D., membru 
vânător și posesor de permis de 
armă, a împușeat, pe fondul de 
vânătoare 16 Băița, un porc 
mistreț fără a poseda autorizație de 
vânătoare. în cauză, oamenii legii 
efectuează cercetări sub aspectul 
comiterii infracțiunilor de bra
conaj cinegetic și uz de armă letală 
fără drept. (M. T.)

Imaginația tinerilor nu are li
mite. Asta a demontrat o ado
lescentă în vârstă de 16 ani, 
din comuna Crișcior, care a 

pus pe jar polițiștii spunând că 
a fost violată de doi bărbați 

care purtau cagule și care i-au 
furat din casă și 1.000 de lei.

Toate astea pentru 
a-i justifica mamei sale de ce 

nu mai este virgină.

După ce a pus la punct un scenariu 
care să fie suficient de credibil atât pen
tru mama sa, cât și pentru oamenii legii, 
o adolescentă în vârstă de 16 ani, din 
Crișcior a sunat la Poliție. Fata a sunat, 
în jurul orei 23.30, spunându-le 
polițiștilor din Brad că a fost victima 
infracțiunii de viol. Oamenii legii, 
împreună cu colegii lor de la Crișcior, 
au plecat spre locuința fetei. Unde 
aceasta a început să se „spovedească”. 
Jucând un teatru aproape perfect, fata 
le-a povestit cum, înainte cu 15 minute 
să-i anunțe, două persoane necunos

Devenii care dețin mai multe 
clădiri trebuie să le declare

Cercetătorii constănțeni
studiază broaștele hunedorene

la primărie

"Serviciul Public Impozite si Taxe 
Locale” al Primăriei Municipiului Deva 
aduce la cunoștința contribuabililor per
soane fizice, care dețin mai multe 
proprietăți, că datorează începând cu 
data de 1 iulie impozit majorat pe 
clădiri.

Astfel locuitorii municipiului 
Deva, care dețin încă o clădire în afara 
celei de la adresa de domiciliu, trebuie 
să plătească un impozit mai mare cu 65 
la sută. Pentru a doua clădire, în afara 
celei de la adresa de domiciliul, propri
etarul va plăti cu 150 la sută mai mult, 
iar cei care dețin trei sau mai multe 
clădiri, în afara adresei de domiciliul, 
vor plăti cu 300 la sută mai mult.

Pentru recalcularea diferenței de

ANUNȚ PUBLIC
Primăria comunei Romos, jud. Hunedoara, organizează la sediul din 

str. Principală, nr. 114, sat Romos, jud. Hunedoara, în data de 29.09.2010, 
ora 11,00 licitație publică cu strigare pentru vânzarea a unui număr de 
5 parcele de teren, în suprafață de 800 mp fiecare, cu destinația constru
ire locuință.

Prețul de pornire la licitație este de 7.000 RON/parcelă, pragul de stri
gare 100 RON.

Documentația de licitație și informații suplimentare se pot obține de la 
Primăria Comunei Romos, telefon 0254/245620.

Ofertele pot fi depuse până în data de 29.09.2010, ora 9,00.

O minoră din comuna Crișcior a fost sancționată contravențional
pentru falsa alarmare a polițiștilor

cute, având cu fețele acoperite cu cag
ule, au pătruns în locuința sa.

Scenariu neînghițit 
de polițiști

Adolescenta, care locuiește 
singură într-o garsonieră, le-a declarat 
oamenilor legii că, după ce a intrat în 
locuință, unul dintre cei doi bărbați a 
împins-o în pat și a obligat-o să 
întrețină relații sexuale, în timp ce a 
doua persoană a găsit într-un dulap un 
portmoneu în care se afla suma de 
1.000 de lei, bani pe care i-a furat. Au
torii au părăsit imediat imobilul. După 
ce i-au ascultat pledoaria, care părea 
cusută cu ață albă, oamenii legii au avut 
îndoieli în privința veridicității „filmu
lui”. Astfel, fata a fost supusă unui ex
amen medico-legal.

Violul e ficțiune, 
furtul realitate

în urma efectuării examenului 
medico-legal, care nu a relevat contacte 
sexuale recente, și a reaudierii minorei 

impozit, toți contribuabilii care se află 
în această situație au obligația de a 
depune declarația specială până la 
sârșitul lunii septembrie.

Nedepunerea acestei declarații se 
sancționează cu amendaă cuprinsă între 
50 și 200 de lei. Contribuabilii care au 
în proprietate mai multe clădiri, dobân
dite înainte de 30 iunie 2010, 
beneficiază de bonificație de 5 la sută 
pentru diferența calculată dacă achită 
integral impozitul până la sfâșitul lunii 
septembrie. De asemenea, sunt vizați și 
posesorii de autoturisme cu capacitate 
cilindrică mai mare de 2.000 cmc. 
Aceștia vor plăti un impozit suplimen
tar. (I. N.)

în prezența mamei sale, aceasta a de
clarat că nu a fost victima infracțiunii 
de viol, ci doar a infracțiunii de furt. 
Adolescenta a recunoscut că a înscenat 
violul pentru a nu fi certată de către 
mama sa, care urma să revină din 
străinătate și ar fi constatat atât lipsa 
banilor, cât și faptul că a întreținut ra
porturi sexuale voluntare. Iar în ceea ce 
privește furtul, ar fi fost într-adevăr 
comis în timp ce tânăra se afla în vizită 
la o vecină. Fata a lăsat ușa descuiată,

Cercetătorii din cadrul 
Universității „Ovidius” Constanța au 
solicitat Ministerului Mediului și 
Pădurilor aprobarea capturării în scop 
științific a unor exemplare din speci
ile de reptile și amfibieni protejate, de 
pe teritoriul județului Hunedoara. „S- 
a obținut acordul ministerului pentru 
capturarea unor exemplare din trei 
specii protejate care trăiesc în județul 

Societate Comercială din Deva
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea de
vizelor 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.

iar cei 1.000 de lei au fost furați de pe 
masa din sufragerie.

Polițiștii continuă cercetările pen
tru săvârșirea infracțiunii de furt califi
cat, iar pentru alarmarea falsă a 
polițiștilor, minora a fost sancționată. Și 
probabil că „sancțiunile” aplicate ado
lescentei de către mama sa vor fi ir 
mai „usturătoare”.

Mihaela Tămaș

Hunedoara. Este vorba despre două 
specii de broaște și o specie de 
șopârlă. Aprobarea este valabilă până 
la 31 octombrie”, a declarat direc
torul Agenției Județene pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, Geor- 
geta Barabaș. După ce vor fi studiate 
de către cercetători, broaștele vor fi 
eliberate în bălțile de reședință.

(C.R.)



Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a lansat programul "în
scrieri timpurii de iarnă ", prin care turiștii pot beneficia de reduceri de preț de 
peste 20% la pachetele pentru sezonul de iarnă, inclusiv cele pentru Crăciun și 
Revelion, dacă acestea sunt cumpărate până pe 15 noiembrie.
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Ajutoarele pentru crescătorii de păsări și porci sunt în stand-by
Ajutoarele de stat pentru bu
năstarea păsărilor și porcilor 

așteaptă doar aprobarea Comi
siei Europene. Două acte nor

mative publicate de curând 
cuprind normele metodologice 
de acordare a ajutoarelor de 

stat pentru realizarea angaja
mentelor asumate în favoarea 

bunăstării păsărilor 
și porcinelor.

Crescătorii 
hunedoreni de păsări 
și porci vor primi bani 
pentru confortul 
animalelor

Sprijinul financiar acordat prin 
aceste acte normative este menit să 
acopere costurile suplimentare și 
pierderile de venituri datorate 

aplicării unor măsuri pentru depășirea 
standardelor minime obligatorii 
prevăzute în legislația în vigoare în 
domeniu. Schemele de ajutor de stat 
se adresează producătorilor agricoli, 
persoane fizice autorizate, între
prinderi individuale și întreprinderi 
familiale și/sau persoane juridice și 
care fac parte din grupuri sau 
organizații de producători recunos
cute, care dețin, cresc sau exploatează 
păsări sau porcine. Sprijinul se acordă 
sub forma unor tranșe de bani plătite 
semestrial, pe parcursul perioadei 
2010-2013.

„Este posibil ca o parte dintre 
subvenții să fie obținute din fonduri 
europene. în județul Hunedoara, 
potențialii beneficiari ai sprijinului 
sunt trei producători care se ocupă cu 
creșterea porcinelor și patru firme 
care cresc păsări”, a declarat șeful 
serviciului Ajutoare de Stat și Măsuri 
de Piață din cadrul Agenției pentru 
Plăți și Intervenție în Agricultură 
(APIA) Hunedoara, Mirela Paraschiv.

Schemele de ajutor vor intra în 
vigoare doar după obținerea aprobării 
din partea organismelor europene.

Se cer condiții mai 
bune de trai pentru 
păsări și porci

Ajutorul de stat se acordă 
producătorilor agricoli, dacă în pe
rioada angajamentului asumat pentru 
o perioadă de cinci ani în cadrul 
tehnologiei de creștere a păsărilor sau 
porcinelor, aplică una sau mai multe 
dintre măsurile stabilite de Guvern.

Astfel, printre măsurile cerute 
pentru bunăstarea păsărilor sunt: 
folosirea de furaje care nu conțin pro
teine de origine animală, inclusiv 
făina de pește, practicarea unei 
metode de creștere, naturală sau 

artificială ce nu provoacă sau nu 
cauzează suferințe ori vătămări 
păsărilor, manipularea în vederea 
prinderii și încărcării în cuști și trans
portul păsărilor fără vătămarea lor.

Pentru a primi sprijin, crescătorii 
de porci trebuie să asigure o suprafață 
de pardoseală liberă cu minimum 10 
la sută mai mare decât cea obligatorie 
prin normă, asigurarea a minimum 9 
ore de lumină naturală sau 11 ore de 
lumină artificială, asigurarea unor 
condiții care să prevină rănirea ani
malelor, îmbunătățirea parametrilor 
de microclimat - temperatură, umid
itate, volum de aer.

Cătălin Rișcuța

Atelier de vacanță la Ribița
Câțiva dintre elevii comunei Ri

bița au participat, în perioada va
canței de vară, la o acțiune 

extrașcolară, organizată de profe
sorii de la școala din comună, în 
parteneriat cu Biblioteca Comu
nală și Căminul Cultural Activi

tatea extrașcolară, Atelier de 
Vacanță, inițiată și coordonată de 
profesor bibliotecar Cecilia Mo- 
nica Dușan a avut ca temă pic- 

Zf'wa pe sticlă, unul din vechile 
meșteșuguri ale țăranului român.

La Atelierul de vacanță au participat 
șapte elevi din comuna Ribița, cu vârste 
cuprinse între 9 și 16 ani, precum și elevi ai 
școliilor din zonă, Colegiului Național 
,Avram Iancu” Brad, ai Școlii Genenerale 
„Horea, Cloșca și Crișan” și „Mircea Sân- 
timbreanu” Brad. Elevii s-au dovedit a fi de
osebit de interesați de asimilarea tehnicilor 
picturii pe sticlă. Astfel, au fost pictate 
aproximativ 30 de icoane pe sticlă, care vor

fi expuse în incinta Primăriei comunei 
Ribița și a Școlii Generale „Preot I. Comșa” 
Ribița.

Doarece elevii au dovedit un real in
teres față de această activitate extrașcolară, 
inițiatorii intenționează ca și în vacanța de 
vară din 2011 să organizeze Atelierul de 
Vacanță, unde sunt invitați să participe elevi 
din toată zona Brad și satele din împre
jurimi. „Consider că această activitate 
extrașcolară este foarte interesantă și utilă. 
Am reușit să atragem elevi din toată zona

Bradului, iar pe viitor intenționăm să punem 
bazele unei tabere de pictură, la care să 
poată participa un număr cât mai mare de 
copii. Atât pentru susținerea acestei 
activități extrașcolare, cât și pentru planurile 
nostre de viitor, ne bucurăm de sprijinul 
domnului primar Faur, care întotdeauna a 
încurajat activitățile extrașcolare”, a 
menționat directorul Școlii Generale „Preot 
Iosif Comșa” Ribița, Ramona Maria Clej.

Irina Năstase

Filmele românești au adus 
mii de hunedoreni la cinematografe 

Caravana filmului românesc a reușit să aducă în sălile 
cinematografelor din Deva și Hunedoara, 

peste 3.700 de hunedoreni.

SC TELECERNA SRL
Deva, Str George Enescu, Bl 2, ap 22
Tel/ fax : 0254 234448
CUI RO13880241

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE 
LUCRĂRI ȘI SERVICII DE PROIECTARE

--------—- —W Y ■■■■■■

în județul Hunedoara, singurele 
locuri unde a „poposit” Caravana filmului 
românesc au fost municipiul Hunedoara, 
la cinematograful „Flacăra”, unde au fost 
prezente aproximativ 3 600 de persoane, 
și Deva, unde în prima zi de difuzare a 
filmelor au fost 185 de persoane, până 
ieri, la ora 15.00.

In deschiderea acestei campanii, 
intitulată „Filmul Românesc Accesibil 
Tuturor”, a rulat luni seara, în fața Casei 
de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, 
filmul Liceenii Rock’n’Roll. „Mă bucur 
că am reușit să primim aprobare de la 
Primăria Municipiului Deva pentru di
fuzarea filmului în aer liber, deoarece 
Primăria Hunedoara nu a fost de acord cu 
această manifestare”, a declarat coordo
nator cinematograf, Traian Linear. Spec
tatorii au fost în special din rândul 
tinerilor, însă nici cei mai în vârstă nu au 
ratat această ocazie, de a-și retrăi, măcar 
pentru câteva ore, tinerețea. „Se pare însă 
că devenii nu sunt foarte interesanți de 
aceste evenimente organizate de „Regia 
Autonomă a Distribuției și Exploatării 
Filmelor” (RADEF), deoarece cei 
prezenți au fost în număr foarte mic, în

comparație cu locuitorii din Hunedoara, 
care au fost mult mai receptivi la acest 
eveniment”, a conchis Linear.

Astăzi, la cinematograful „Patria” 
vor rula filmele: „Veronica se întoarce”, 
„B.D. în alertă”,. „Extemporal la 
dirigenție”, „ Drumul oaselor”, „Mis
terele Bucureștilor” și „Trandafirul gal
ben”. Mâine, în ultima zi în care orașul 
nostru găzduiește acest eveniment, vor fi 
difuzate producțiile: „B.D. la munte și la 
mare”, .Liceenii Rock’n’Roll”, „Masca 
de argint”, „Colierul de turcoaze” și 
„Totul se plătește”. In perioada 7-9 sep
tembrie rulează la Cinematograful „Pa
tria” din Deva, 25 dintre cele mai 
îndrăgite filme românești. Intrarea este 
gratuită.

Următoarele localități în care va 
ajunge Caravana sunt Alba Iulia, 
Costinești și Amara.

In țară mai sunt 36 de săli de cinema 
ale „România Film”, care se doresc a fi 
reamenajate și pe viitor să fie amenajate 
și săli pentru 3D.

Petronela Tămaș

Obiectul contractului de achiziție: contract de execuție 
lucrări și servicii de proiectare pentru proiectul “MOD
ERNIZAREA UNITĂȚII DE ACVACULTURA 
"STEAUA MUREȘULUI" PRIN DIVERSIFICAREA 
PRODUCȚIEI CU SPECII NOI CU POTENȚIAL PE 
PIAȚĂ”

Criteriul de selecție a ofertei: Oferta cea mai avantajoasă 
d.p.d.v. economic

Estimarea inițială a valorii contractului: 15.714.252 lei fără TVA

Valoarea finală a contractului: 15.534.966 lei fără TVA.

Numărul de oferte primite: 3

Valoarea ofertei celei mai scăzute: 15.534.966 lei fără TVA. 
Valoarea ofertei celei mai ridicate: 15.629.331 lei fără TVA

Denumirea si adresa operatorului economic semnatar 
al contractului: SC EGRETA COMIMPEX SRL, Str 
Duiliu Zamfirescu, Bl 11, sc 2, ap 20, localitatea Deva, 
județ Hunedoara, Tel: 0723-906934

Data încheierii contractului: 06.09.2010

Durata contractului: Proiectare - 9 zile
Execuție -10 luni

Informații privind publicarea anunțului de participare: 
Data publicării anunțului de participare: 06.08.2010 
Locul publicării: www.telecema.ro

Societate comercială
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr. 121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

http://www.telecema.ro
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doi an oferit april tm spectacol extraordinar, la care au mai participat nume ?p ele ale patinajului mau 
dial. inclusiv Evgeni PlușenKo.

50 Cent se însoară
Florin Chilian cere reducerea pedepsei,

La 35 de ani, 50 Cent a decis că 
a venit clipa să spună și el da. Rap- 
perul a anunțat pe pagina lui de Twit
ter că și-a cerut iubita de soție și că 
plănuiește să se căsătorească în vi
itorul apropiat.

Chiar dacă nu a dat niciun indi
ciu despre partenera lui, multe 
zvonuri susțin că este vorba despre 
cântăreața Ciara.

„Bună dimineața. Am fost atât 
de entuziasmat după showul de 
noaptea trecută. M-am logodit. Mă 
însor”, a postat artistul.

Săptămâna trecută, rapperul de
clara că abandonează Twitterul ca să 
se poată concentra asupra noului său 
album. Se pare că nu l-a ținut prea 
mult, nu?

în cazul accidentului din 2006
Cântărețul Florin Chilian, 
condamnat la un an și zece 

luni de închisoare cu suspen
dare după ce, în iulie 2006, a 
condus băut și a provocat un 
accident, cere reducerea pe

depsei, primul termen al apelu
lui având loc, luni, la 

Tribunalul Cluj.

James Cameron va realiza
un film 3D în Brazilia,
despre un trib de indigeni

James Cameron va merge până 
la sfârșitul acestui an în Brazilia pen
tru a realiza un film 3D despre un trib 
local de indigeni care, potrivit cineas
tului, este amenințat de construcția 
barajului uriaș Belo Monte pe fluviul 
Xingu, în jungla amazoniană.

Realizatorul peliculei "Avatar", 
în care indigenii își apără cu prețul 
vieții planeta de o întreprindere 
minieră fără scrupule, s-a alăturat de 
mai multe luni opozanților construirii 
barajului Belo Monte, care ar urma 
să fie al treilea din lume, după Bara
jul "Celor Trei Guri" din China și 
Barajul Itaipu, aflat la granița dintre 
Brazilia și Paraguay.

Cameron a mers deja de două

ori în regiunea în care trăiește tribul 
Kayapo-Xikrin pentru a-i susține pe 
indigeni și pentru a filma unele imag
ini pentru realizarea unui "scurt doc
umentar" care va fi inclus în 
următoarea ediție a DVD-ului cu 
"Avatar", ce va fi lansată de Crăciun.

Președintele brazilian Luiz Ina
cio Lula da Silva a semnat la sfârșitul 
lunii august contractul de atribuire a 
lucrărilor de construcție a barajului 
Belo Monte, fără a aștepta ca Institu
tul mediului din Brazilia să autor
izeze lucrările. Consorțiul de firme, 
în mare parte de stat, care a obținut 
acest contract, a solicitat totuși o 
autorizație parțială pentru a putea de
mara lucrările cât mai curând posibil.

Cei care se opun acestui proiect 
- indigenii, Biserica, ecologiștii - 
consideră că proiectul nu este "viabil 
din punct de vedere economic" și că 
va determina mutarea a 16.000 de 
persoane din cauza inundării unei 
zone de 500 de kilometri pe malurile 
râului Xingu.

Guvernul a dat însă asigurări că 
pământul' indigenilor nu este 
amenințat și că a investit în reducerea 
impactului social și ecologic al 
construcției barajului.

La Tribunalul Cluj a avut loc, luni, 
primul termen în care magistrații judecă 
apelul înaintat de Florin Chilian îm
potriva sentinței Judecătoriei Cluj- 
Napoca prin care a fost condamnat, în 
aprilie, la un an și zece luni de închisoare 
cu suspendare, pentru infracțiuni rutiere.

La acest termen, avocații lui Chilian 
au solicitat reducerea pedepsei, susținând 
că expertizele realizate în dosar au la bază 
date neveridice ale Inspectoratului de 
Poliție al județului Cluj.

Potrivit avocaților, calculul al
coolemiei pe care o avea Florin Chilian 
în momentul producerii accidentului și 
care indica 1,35 grame/mie este doar o 
valoare aproximativă și alcoolemia pe 
care a avut-o Chilian ar putea fi de sub 
0,80 grame/mie, sub limita maximă după 
care se consideră infracțiune.

Judecătorii Tribunalului Cluj 
urmează să se pronunțe asupra apelului 
depus de Chilian.

Magistrații l-au condamnat pe Chil
ian la un an și zece luni de închisoare cu 
suspendare, cu un termen de încercare de 
trei ani și zece luni, pentru infracțiunea de 
conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul de către o persoană care are 
o îmbibație alcoolică de peste 0,80 grame 
/ litru alcool pur în sânge.

La ultimul termen de la Judecătoria 
Cluj-Napoca, în procesul în care Florin 
Chilian a fost acuzat că ar fi condus o 
mașină în stare de ebrietate și ar fi provo
cat un accident rutier soldat cu pagube 
materiale însemnate, magistrații au au
diat-o pe solista Ana Maria Georgescu, 
fosta prietenă a cântărețului, aceasta fiind 
convocată atunci cu mandat de aducere, 
întrucât lipsise de la termenele anterioare.

Ea declara judecătorilor că. în 
noaptea de 23 spre 24 iulie 2006, Chilian 
s-a certat de două ori cu polițiștii, prima 
altercație având loc în cartierul clujean 
Dâmbu Rotund, când, la ieșirea de la o 
petrecere, Chilian a început să adreseze 
injurii unei patrule de Poliție și a refuzat

să se legitimeze.
Atunci, Ana Maria Georgescu de

clara că a aplanat conflictul, după care a 
condus mașina lui Chilian până în centrul 
orașului, la căminul de garnizoană, unde 
voiau să se cazeze peste noapte. Pe drum, 
cei doi s-au certat și atunci fata a decis să 
se cazeze singură. După aproximativ 20 
de minute, a fost apelată de Chilian, care 
i-a spus: "Vino repede. Tu ești de vină".

Conform rechizitoriului, după ple
carea Anei Maria Georgescu, Chilian, 
deși băuse, s-a urcat la volanul mașinii și 
s-a îndreptat spre Cojocna, iar pe strada 
Traian Vuia a pierdut controlul volanului 
și a intrat în bordura de pe partea stângă 
a drumului.

Tânăra le-a relatat judecătorilor că a 
fost bătută de mai multe ori de Florin 
Chilian, iar în seara respectivă a luat un 
taxi și a mers spre ieșirea din Cluj către 
Cojocna, unde l-a văzut pe Chilian aple
cat la roata din față stânga, unde mașina 
era tamponată.

"A început să strige că eu sunt de 
vină și apoi să mă lovească. Mergea la 
mașină, încerca să schimbe roata lovită, 
apoi venea, spunea că eu sunt de vină 
pentru toate astea și mă agresa. Apoi din 
nou mergea la mașină. M-a lovit din nou 
cu palma, am căzut și m-am lovit la cap 
de bordură", povestea cântăreața 
judecătorilor.

Ea preciza că, după ce s-a lovit la 
cap, i s-a făcut rău, iar vecinii au chemat 
Poliția.

“Când au venit polițiștii, Chilian m- 
a așezat pe bancheta din spate a mașinii 
sale. A început să strige la polițiști: 
«Chemați o ambulanță, e lovită la cap!». 
Polițistul a întrebat cum m-am lovit la 
cap, iar atunci Chilian a început să strige 
la el. în cele din urmă, a venit ambulanța, 
iar paramedicii i-au dat un calmant. După 
câteva minute, când am coborât din

ambulanță, Chilian era încătușat", relata 
Ana Maria Georgescu.

întrebată de judecător de ce, îi. 
declarațiile anterioare de la Parchet, nu a 
spus că a fost lovită de Chilian, ea a 
răspuns că a dorit să ascundă aceste fapte 
din motive personale.

Tot la ultimul termen de la 
Judecătoria Cluj-Napoca, procurorul a 
cerut condamnarea la închisoare a lui 
Florin Chilian, pentru conducere Ș'Jb 
influența alcoolului, cu o alcoolemia 
1,35 la mie și declarații mincinoase.

Avocatul lui Chilian a cerut atunci 
achitarea acestuia, pledând pentru o 
amendă administrativă și susținând că 
Florin Chilian nu a condus mașina, ci 
aceasta i-a fost furată din fața hotelului.

Potrivit rechizitoriului, în noaptea 
accidentului, Chilian le-a povestit 
polițiștilor că el este autorul, dar fără a da 
declarații în scris, pentru ca ulterior să de
clare că mașina i-a fost sustrasă de "autori 
necunoscuți, care au provocat acciden
tul".

Din cauză că Florin Chilian a pro
pus, în cursul urmăririi penale, audiere, 
unui martor în privința relatării căruia 
există suspiciuni, Parchetul s-a sesizat din 
oficiu și pentru infracțiunea de mărturie 
mincinoasă în cazul cântărețului.

De asemenea, procurorii s-au see 2 
din oficiu și îl cercetează pe Chilian pen
tru ultraj, în urma amenințării cu moartea 
a unui polițist, precum și pentru tulbu
rarea liniștii publice.

Ana Maria Georgescu este și ea 
cercetată pentru mărturie mincinoasă, 
deoarece "în cursul .ascultării sale ca 
martoră în prezenta cauză nu a spus or
ganelor judiciare tot ce știa în legătură cu 
împrejurările esențiale despre care a fost 
expres întrebată", se mai preciza în 
rechizitoriu.
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Cum îți pregătești copilul pentru prima zi de școală
Prima zi de școală este pentru mulți copii un prilej de bucurie, pentru alții însă este un chin! Emoțiile 

și întâlnirea cu învățătoarea și viitorii colegi poate fi foarte stresantă. Ca experiența să fie una plăcută, 
depinde în mare parte și de părinți

Mai sunt câteva zile până la redeschi
derea anului școlar și poate că majori

tatea părinților au reușit deja să 
achiziționeze rechizitele necesare. 

Numai că, spun specialiștii, și pregăti
rea psihologică a celui mic, de către 

părinți, e foarte importantă. Psihologii 
recomandă părinților să-și ducă, în

ainte de începerea anului școlar, copi
lul în vizită la școală. Acest lucru este 

recomandat în special pentru copii care 
încep clasa I, să se obișnuiască cu dru

mul, școala și poate chiar șă-și cu
noască învățătoarea.

Atenție părinți: nu vă amenințați copilul 
cu începutul de școală! Din păcate, afirmă 
aceiași specialiști, există părinți care își 

enință" copiii cu faptul că odată cu în
ceperea școlii vor trebui să se culce mai de
vreme, să se joace mai puțin și, în general, le 
insuflă propriilor copii o teamă de începerea 
anului școlar.

Copiilor care sunt curioși și pun întrebări 
despre școală, părinții trebuie să le răspundă 
în mod realist legat de ceea ce se va întâmpla 
din prima zi de învățământ, și să nu idealizeze 
sau să negativeze sistemul școlar.

Copilul e în căutarea de informații pure 
despre ce va avea de făcut, nu este recoman
dat a fi influențat de către părinți legat de sis- 
Btnul școlar.

Cei 7 ani de acasă

începutul anului școlar este un moment 
bun să ne întrebam: ce putem face pentru ca 
acest nou an să fie mai productiv din punct de 
vedere școlar, mai plăcut din punct de vedere 

social și cu progrese cât mai vizibile în 
relațiile copilului cu lumea?

Iată câteva recomandări mai ales pentru 
părinții cu copii de vârstă școlară mică:

1. Obișnuiește-1 pe copil să respecte 
regulile, însă nu-1 obliga, nu impune și 
evită cuvântul “trebuie”!

Cuvintele cel mai des întâlnite în 
educația copiilor, încă de când trec pragul 
vârstei de un an par să fie: “Nu pune mâna 
acolo, nu ai voie, nu te duce acolo etc”. Le in
terzicem de mici să învețe ce este lumea... în 
loc să le-o arătăm și să înțelegem alături de ei 
că toate acțiunile noastre au o explicație și că 
suntem rezultatul a ceea ce facem.

Prin povești de exemplu, îi poți insufla 
valorile pe care dorești să le transmiți copilu
lui tău.

Educă-i gustul pentru libertate și învață- 
1 să îndrăznească. învață-1 că are voie orice 
atâta timp cât respectă legea, morală și 
normele bunului simț.

2. Organizează timpul.
învață copilul să fie punctual, să 

prețuiască timpul propriu și pe al altora, să fie 
serios, riguros și dișciplinat. Poți lipi pe 
perete sau pe frigider un calendar lunar sau 
anual pentru a pune în evidență evenimentele 
ce urmează și termenele limită.

Stabiliți împreună programul de 
dimineața: ora de trezire, regulile și progra
mul de la baie, îmbrăcatul, luarea unui mic 
dejun sănătos etc. Fii un exemplu în re
spectarea regulilor casei.

3. Fără violență.
Copiii preiau prin comportament ceea ce 

văd în casă. Ca părinți, este de preferat să 
evităm vocile ridicate, tensiune,a

nemulțumirile exprimate în mod violent, 
reproșurile sau cuvintele urâte. Chiar dacă a 
doua zi acestea nu se văd neapărat în compor
tamentul copilului, cu timpul își vor pune am
prenta asupra personalității lui de mai târziu. 
Discuțiile aprinse și zgomotoase îi vor crea 
impresia că totul se rezolvă prin confruntare.

Ai grijă să nu-i lezezi demnitatea în fața 
colegilor făcându-i observații negative în 
public. Nu critica un copil în fața altui copil 
și nu manifesta mai multă atenție pentru unul 
dintre ei, în cazul în care sunt frați. Ascultă-i

Pur și simplu eleganța 

pe fiecare dintre ei și încearcă să îi înveți 
comportamentele pozitive prin puterea exem
plului.

învață-1 să împrumute lucrurile, să le 
ceară folosind “te rog” și să mulțumească la 
înapoiere.

Arată-i cum să răspundă colegilor 
violenți, spune-i să nu treacă sub tăcere ce i 
se întâmplă, să anunțe profesorii și părinții 
imediat, să plece rapid de la locul conflictelor 
fizice pentru a nu deveni victimă, să nu 
răspundă prin violență la violențe.

r w i*

CMYi



Iranul a refuzat accesul în centre nucleare inspectorilor Agenției Interna
ționale pentru Energie Atomică (. UE t), ohstrucțioiiând astfel anchetele în 
curs pe tema controversatului program nuclear, arată un raport AIEA. 
Agenția O.Nl denunță "refuzurile repetate ale Iranului de a accepta vizitele 
inspectorilor AIEA în centrele unde se produce combustibil nuclear".
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Depresiile și sinuciderile 
au costat economia japoneză 
25 miliarde de euro

Tratarea depresiilor psihice și 
sinuciderile au costat economia 
japoneză 25 de miliarde de euro, anul 
trecut, potrivit unui studiu guverna
mental inedit, dat publicității marți.

Rata sinuciderilor 
din Japonia este 
dublă față de media 
mondială

Pierderile înregistrate de econo
mia japoneză din cauza persoanelor 
care s-au sinucis și a concediilor luate 
de persoanele depresive, cărora li se 
adaugă diverse ajutoare și costuri cu 
îngrijirile medicale ale persoanelor 
aflate în suferință, au însumat, în 
2009, 2.680 de miliarde de yeni (25 
de miliarde de euro), a anunțat Gu
vernul.

Din această sumă, precizează 
studiul, 1.900 de miliarde de yeni 
(17,7 miliarde de euro) reprezintă 
salarii și venituri care nu au putut fi 
încasate din cauza sinucideri benefi
ciarilor acestora, care, astfel, nu s-au

România ar putea primi
360 milioane de euro
de la Banca Mondială

România ar putea primi o tranșă 
de 360 milioane de euro de la Banca 
Mondială până la finalul lunii oc
tombrie, ca parte a împrumutului 
încheiat cu Fondul Monetar 
Internațional (FMI), Uniunea 
Europeană și alte instituții financiare, 
potrivit unui oficial al băncii, citat de 
Bloomberg.

Ministerul de Finanțe și o 
echipă a Băncii Mondiale negociază 
ultimele detalii pentru eliberarea fon
durilor și le vor prezenta conducerii 
băncii până la 19 octombrie, a de
clarat pentru Bloomberg Fancois 
Rantrua, country manager al BM. 
Acordarea banilor depinde de apro
barea de către Parlament a 
edificărilor din sistemul de pensii 

și introducerea coplății la asigurările 
de sănătate, a mai spus oficialul.

România a agreat anul trecut un 
pachet de asistență financiară pe doi 
ani de aproape 20 miliarde euro cu 
FMI, Comisia Europeană , Banca 
Mondială și Banca Europeană pentru 

V ______________  

mai putut întoarce în economie.
Rata sinuciderilor în Japonia a 

depășit 25 de persoane la 100.000 de 
locuitori, reprezentând aproape 
dublul mediei mondiale, potrivit 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS). Țara se confruntă cu un val 
de sinucideri, de la mijlocul anilor '90 
și până în prezent.

Premierul Naoto Kan, de cen- 
tru-stânga, a declarat că această rată 
ridicată a sinuciderilor demonstrează 
cât de dificilă este situația în care se 
află țara. "Există numeroase cauze 
pentru sinucidere. Lupta împotriva 
acestui fenomen ar putea ajuta la con
struirea unei societăți în care 
suferința să fie mai redusă", a de
clarat el, marți.

între cauzele acestui fenomen, 
specialiștii includ consecințele 
dificultăților economice, prezente din 
anii '90, sfârșitul modelului social 
protecționist japonez și erodarea 
legăturilor de familie. Toate acestea, 
se petrec pe fundalul unei culturi 
budhiste, care nu stigmatizează sinu
ciderea.

Reconstrucție și Dezvoltare, în prin
cipal pentru finanțarea deficitului 
bugetar și a rezervei valutare a BNR.

România a primit până în 
prezent 10,7 miliarde euro de la FMI, 
2,5 miliarde euro de la Comisia 
Europeană și 300 milioane euro de la 
Banca Mondială.
_______________________________

Statul italian e acuzat de concurență neloială
pentru că produce brânzeturi în România
Aproximativ 1.000 de ciobani 
au protestat la Roma, denun
țând o industrie paralelă pe 

care statul italian ar gestiona-o 
prin intermediul unei firme 
italiene din România, produ

când brânzeturi cu lapte româ
nesc și unguresc 

comercializate în Europa și 
SUA, scrie La Repubblica.

Aproximativ 1.000 de ciobani 
veniți din regiunile Sardinia, Lazio, 
Toscana, Sicilia și Umbria s-au adunat 
la Roma, în fața Ministerului Agricul
turii.

Protestul a fost organizat la apelul 
sindicatului La Coldiretti, principala 
asociație a producătorilor agricoli ital
ieni.

"Sperăm că Guvernul italian ne va 
putea spune cum este posibil ca o firmă 
din România aparținând statului italian 
să vândă în Statele Unite brânzeturi 
care au eticheta unor companii din 
Roma; noi nu am reușit să înțelegem. 
De altfel, nu înțelegem nici cum statul 
taie cu o mână resursele producătorilor 
naționali, iar cu alta stimulează com

încă cinci persoane au fost depistate 
cu virusul West Nile
Alte cinci cazuri de infectare 
cu virusul West NUe au fost 

confirmate de Institutul Can- 
tacuzino, astfel că numărul 
îmbolnăvirilor a ajuns la 20, 

în ultima săptămână nemaifi- 
ind înregistrate alte decese 

a anunțat, marți, 
Ministerul Sănătății

Până acum au fost confirmate 
20 de cazuri de infecție cu virusul 
West Nile în România, potrivit 
datelor furnizate Ministerului 
Sănătății de către Centrul Național 
de Supraveghere și Control al Bo
lilor Transmisibile și a rezultatului 
probelor de laborator de la Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare 
Cantacuzino.

Față de 15 infecții cu virusul

panii din străinătate care fac concurență 
neloială ciobanilor italieni", se arată 
într-un comunicat al asociației La 
Coldiretti.

"Statul italian este proprietarul 
unei industrii care, în România, cu lapte 
românesc și unguresc, produce brânză 
de oaie Made in Italy vândută pe piața 
europeană și americană, omorând astfel 
producătorii italieni", explică sindicatul 
La Coldiretti, citat de agenția AGI.

Industria paralelă se derulează 
"prin intermediul companiei publice

gripal West Nile confirmate 
săptămâna trecută, s-au mai adăugat 
încă cinci noi cazuri confirmate în 
județele Călărași (1 caz), Ialomița (I 
caz). Iași (1 caz) și municipiul 
București (2 cazuri).

Situația cazurilor de 
îmbolnăvire cu West Nile, pe județe 
este următoarea Dolj - 1 caz, Alba - 

pentru comerțul internațional Simest, în 
parteneriat cu compania Lactitalia, cu 
sediul în România, care produce, uti
lizând lapte de oaie românesc și un
guresc, brânzeturi revândute sub 
denumiri italiene precum Dolce ’" ■. 
Toscanella și Pecorino. Prezența pro
duselor de imitație pe piețele 
internaționale constituie principala 
cauză care a condus la scăderea cu zece 
la sută a exporturilor de brânză de oaie 
Made in Italy", subliniază asociația La 
Coldiretti.

1 caz. Buzău - 1 caz. Cluj- 1 caz. 
Ialomița - 2 cazuri. Galați - 1 caz. 
Sibiu - 1 caz, Municipiul București
- 3 cazuri, Teleorman - 1 caz, Mureș
- 2 cazuri. Constanța - 4 caz1 
Călărași - 1 caz și lași - I caz.

Infecția cu virusul West Nile se 
prezintă sub trei forme, și anume 
tară niciurt simptom, sub forma unei 
viroze cu stare febrilă sau eu afectare 
neurologică, a explicat consilierul 
Ministerului Sănii*’ 6eza Molnar.

Primele semne de boală pot fi 
febra, dureri de cap. astenie, 
vărsături, tulburări de memorie, 
lumi iNJurim ssu musculare ori 
alte manifestări care survin in trei- 
șapte zile la o posibilă înțepătură 
ie țânțar, fcți cei care au aceste 
simptome trebuie să se prezinte de 
urgență la cel mai apropiat cabinet 
medical.

• «
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Ie Pereche» Huriii Tecăii/dobei' limhti’il ftomânia/$uediifi a ratat c idi/icmeu in fierturile de filială pe tabloul de dublu 
de la litnteiil de tiranii Stăm de Iu I X Op. ,i. Finalișiii de hi II imbirdmi. favoriții numărul treisprezei e Iu turneul 
Imcrican. iul fost învinși de urșrentiîlieni: 'dinarii» Si hii'airk/llnifi n> Zcbulhic, cu fi- - 6-3, 3-6 fi au ratat șansa

de a repeta peijormiiiițit obținută pe iarba londoneza. Perechea roniâno-cuedeză se menține deocamdată pe Incut X 
iu clasamentul general < TP, ultima poziție care duce la prezenta la Turneu! < umpiimilor de tu finele acestui an.

FC Hunedoara părăsește Cupa României
Județul nostru a rămas doar 
cu o singură echipă în Cupa 

României. Minerul Lupeni s-a 
calificat, ieri, în detrimentul 

. Gloriei din Arad și va întâlni, 
foarte probabil, în faza urmă
toare a competiției o echipă de 

primă ligă. „Pe Michael 
Klein ”, în fața a aproximativ 
1000 de suporteri, FC Hune
doara a ratat calificarea în 

fața divizionarei secunde CFR 
Gaz Metan Craiova, pierzând 

la penaltyuri, 9-8, după ce s-au 
executat nu mai puțin de 24 de 

lovituri de departajare.

Meci halucinant
Ia Hunedoara

Stadionul „Michael Klein” a 
găzduit una din cele mai frumoase par
tide ale competiției. Trupa lui Eusebiu 
ț jgău „a murit frumos” la capătul 
unui meci interzis cardiacilor. La finele 
celor 120 de minute, bătrâna tabelă de 
marcaj a arenei hunedorene arăta un 
halucinant 4-4, după ce în timpul regu
lamentar scorul înregistrat era de 3-3.

începutul slab de partidă de „sub 
furnale” nu prevestea nicidecum o 
ploaie de goluri, prima fază periculoasă 
a meciului venind târziu, în minutul 20, 
când mijlocașul gazdelor, Corobea 
șutează în blocajul fundașilor adverși 
de la circa opt metri. Hunedorenii prind 
curaj după această prima acțiune și 
»ndor îi testează reflexele lui Ciucă, 

cu un lob de la 16 metri. Forcing-ul 
gazdelor dă roade în minutul 24 când 
Corobea centrează de pe partea dreaptă 
ș; N)roi se înalță nestingherit la 10 
iti^cri, trimițând mingea cu capul în 
plasa portarului oltean. Oaspeții, care 
au început partida cu doar doi titulari de 
drept în primul unsprezece, cedează 
teren în fața alb-albaștrilor care mai trec 
pe lângă gol de două ori, prin același 
Corobea, găsit ideal de Șandor și prin 
Ban, a cărui șut puternic de la 25 de 
metri, trece de puțin pe lângă vinciul 
porții adverse. Prima repriză se încheie 
cu șutul lui Nakamura, din minutul 43, 
acesta fiind de altfel, singurul șut pe 
poartă al oaspeților.

în a doua repriză aveau să se în
scrie încă cinci goluri. Debutul aparține 
de data aceasta „găzarilor” care ieșiți 
mai hotărâți de la cabine, restabilesc 

egalitatea prin Oprea, care transformă 
un penalty obținut de nou-intratul Trifu, 
după o intrare neglijentă a lui Corobea. 
Imediat după aceea a urmat o jumătate 
de oră de secetă, în care nici una din 
cele două formați nu a mai găsit drumul 
spre buturile celor doi goalkeeperi. în 
minutul 74, însă, oaspeții au reușit să 
întoarcă rezultatul prin Boroiban, 
acesta învingându-1 pe Moldovan, după 
o pasă complet greșită a lui Oltean. 
Trupa antrenată de Jerry Gane reușește 
să se desprindă la două goluri, prin 
Nicola, care a speculat o bâlbâială 
generală în careul Hunedoarei, 
trimițând mingea cu capul în poartă din 
doar opt metri. Băieții lui Șuvagău nu 
dau semne că ar vrea să renunțe, astfel 
că, cu zece minute înainte de final 
reduc din diferență prin golgheterul Ze- 
lencz care trimite mingea cu capul sub 
bară, după o centrare de pe dreapta a lui 
Oltean. împinși de la spate de către 
spectatori, „corbii” reușeșc egalarea în 
minutul 84, prin același Zelencz, care 
transformă cu siguranță penaltyul acor
dat după un henț în careu. 3-3 și califi
carea urma să se decidă după 
prelungiri.

Patru-patru 
ca la teatru!

Cele două reprize de prelungiri au 
oferit și ele un spectacol total. Oaspeții 
încep ceva mai hotărâți, în speranța că 
vor reuși să tranșeze calificarea încă din 
debut, dar hunedorenii s-au închis 
destul de bine. Defensiva Hunedoarei 
avea însă să capoteze exact la ultima 
fază a primei reprize de prelungiri, când 
pe un contraatac al oaspeților Vidrariu 
își aduce din nou echipa în avantaj cu 
un șut violent sub bară din 16 metri, 
fără nicio șansă pentru portarul 
Moldovan.

A doua repriză, gazdele se 
năpustesc asupra craiovenilor, atacând 
chiar și cu fundașii centrali. Zelencz 
ratează o ocazie imensă în minutul 108, 
după ce mingea reluată de acesta cu 
călcâiul ajunge în brațele lui Ciucă.

Oaspeții trec pe lângă calificare 
după lobul de la 70 de metri a lui 
Boroiban, mingea trimisă de acesta 
trecând milimetric peste transverasla 
porții lui Moldovan. Și cum în fotbal, 
ocaziile se răzbună întotdeauna, hune
dorenii izbutesc egalarea, în al patrulea 
minut de prelungire, al prelungirilor. 
Centrare „plouată” a veteranului 
Șandor, cap Sabou, fără șansă pentru 
Ciucă. Un patru la patru, ca la teatru,

calificarea urmând să se decidă la 
penaltyuri.

La loviturile 
de departajare 
au bătut și portarii

Ce a urmat e greu de descris. A 
fost nevoie de nu mai puțin de 24 de 
lovituri de departajare pentru ca CFR 
Gaz Metan Craiova să se califice în 
faza următoare. Cele două echipe au 
mers cap la cap, executând fiecare câte 
șapte penaltyuri, pentru ca Păcurar și 
Firoiu să rateze primii.

Au urmat transformările lui 
Costea și Roman, în vreme ce Trăscan 
și Crișoveanu țintesc bara transversală. 
După 20 de penaltyuri scorul era egal, 
8-8. Au venit la rând portarii. Moldvan 
țintește și el bara transversală și apoi 
apără penaltyul executat de Ciucă.■

A urmat apoi o nouă serie, în care 
Șandor ratează și Boroiban marchează 
pentru calificarea oltenilor.

Meci nebun și la Arad

Deși părea că vor avea o misiunea 
mult mai ușoară, Minerul Lupeni a avut 
nevoie de 92 de minute pentru a accede 
în fazele superioare ale Cupei. Băieții 
lui Ionel Augustin au trecut cu mari 
emoții de echipa de divizie a trei, Glo
ria Arad, cu 3-2, golul calificării venind 
târziu, la ultima fază a jocului, din bo
cancul ex-utistului Todea.

„Lupii negrii” au deschis scorul, 
în minutul 15, la prima fază mai 
periculoasă de atac, prin Avrămescu, 
care a pătruns lejer pe flancul drept și 
l-a executat cu un șut sec, la firul ierbii 
pe Nica.

Arădenii aveau să egaleze pe fi
nalul primei reprize, prin cel mai per
iculos om al ei, Eșanu, acesta deviind 
cu capul o lovitură liberă executată de 
Țurcaș.

A doua repriză a fost la discreția 
oaspeților care au trecut de câteva ori 
pe lângă golul de 2 la 1. Acesta avea să 
vină în minutul 78, când același Todea 
înscrie cu largul aport al unui fundaș 
arădean, care a deviat mingea în poartă.

Gazdele dau palpitații hunedore- 
nilor în minutul 89, când Filaret 

FC HUNEDOARA - CFR GAZ METAN
CRAIOVA 4-4 (8-9 după penaltyuri)

FC Hunedoara: Moldovan - Olteanu, Rus, Boloș, Costea - Ban, Hodor, Dorohoi, 
Corobea - Șandor, Sabou. Au mai jucat: Trăscan, Zelencz, Păcurar.
Antrenor: Eusebiu Șuvagău.
CFR Gaz Metan Craiova: Ciucă - Firoiu, Nicola, Crușoveanu, Roman - Oprea, 
Pătrană, Neacșa, Mitroi -Nakamura, Vigariu. Au mai jucat: Irimescu, Trifu, Boroiban. 
Antrenor: Ionel Gane

GLORIA ARAD - MINERUL LUPENI 2-3

Gloria Arad: Nica - Draia, Manea, Dubeștean, Filaret - Pantea, Sălăjan, Ban, Țurcaș 
- Negru, Eșanu. Au mai jucat: Găldeanu, Vîțu, Ad. Popa
Antrenor: Leo Pinta
Minerul Lupeni: Mecea - Daj, Cîmpean, Băița, Neacșu - Avrămesci, Drăghici, L. 
Todea, Costa - Itu, Lăcătușu. Au mai jucat: Urdă, Diaconescu, Martinescu.
Antrenor: Ionel Augustin

ANUNȚ PUBLIC
SC POMPONIO SA cu sediul în localitatea Alba Iulia, str.N.Titulescu, nr.26, 

județul Alba anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Exploatare agregate minerale”, situat în localitatea Simeria Veche, 
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.

restabilește egalitatea după un șut la 
colțul lung din careu.

N-avea să fie lovitura de grație, 
pentru că același Todea, indiscutabil 
omul meciului, avea să marcheze în ul
timul minut al prelungirilor cu un șut 
înalt care a trecut prin careul gazdelor.

Lupeniul se califică în faza 
următoare a Cupei României, unde, cel 
mai probabil, va da piept cu o formație 
de liga întâi.

Claudiu Sav

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
Mc18-21
Duminica 9917

- poflș culoare;
- poHș lucia;
- tapițerie cu soluții specifice;

- □ spălări H gratis!
- legitimație (exterior -»• interior, 16 ronly

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei Qâ

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4,

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

sau 0354/882.101

O
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Umor...

-Ce este un titlu onorific ?!

- Titlul onorific este atunci când

soția spune: “Sote/meu este

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

2 întors!

Realizat 
Gain!

>

>
V

Delicat >

Răspuns 
pozitiv

>

Team 
din Arad

>

na r: ițit, iod, Raclă.

După moartea mamei sale, I ictor Frankenstein iși părăsește sora vitregă de 
care era îndrăgostit nebunește, și pleacă w studieze la Ingolstadt. Acolo se îm
prietenește cu Henry, un tânăr student cit inclinuții spre frivolitate.
(Pro Cinema: 22:1)1); l'rankenstein)

Reconstituire
Torid

>

I

Abia ivit

> Y

Frânturi

Vblum Petru Ardelean - ARAD
Sicrie

? (...)

Viorel Naghi * Vladimirescu

B

în derută

Denu
mire

>

Exploatări /cărbune
Uriași

Ase 
entu

ziasma

Stârnește 
râsul

umorâți /

Peliculă

>

Direcție

Cântec 
solemn

V

In plin!

Bunhfe 
gură

Capitala 
Greciei

Apuse!

Uitat

Y Ungher

Lată!

Y

Poftim

Lenei

învârtită 

Mediu 
acid!

V

rw 
din 

datorie

Ambalaj

> V

Fir 
textil

9 7 1 5 6 3 2
2 3 5 4 6
6 1 3 2 8 8
4 9 1 7 8 2

5 8 4 3
2 9 8 7 3

3 2 7 4 9
7 2 6 4 5 3

5 6 4 3 2 7

gI

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră (matinal) 
08:00 Armăsarul sălbatic 
08:30 Vrăjitoarea mea iubită 
MO Pur și simplu delicios (rel.) 
09:10 Vezi România! (rel.) 
09:15 Palatele lumii Episodul 2 
09:45 Mari evenimente în natură 
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 48.)
11:15 Miezul zilei
12:05 Iubiri dincolo de ecran 
12:15 Călător pe viață (rel.) 
12:50 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 13.) 
ia:S0 Istorii de buzunar
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
Itl8 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
IM@ Generația contra (rel.) 
lisSS Eu, tu, noi 
18:25 învinge apele!
18:30 Vezi România! (rel.)
IMS Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 14.) 
19:35 Prințesele lumii
IKH Sport

Telejurnal; Meteo 
21:10 Ediție specială 
22:00 Docu' Miercuri: Prințul Wil

liam și prințul Harry
23:00 CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000 - 4.)

21:00!
21:30® 
22:00
23:10

TV^2 anter^^

Cercul vieții (german serial, 
2004 - 30.)
învinge apele!
Tandem de șoc
Arabela (serial, 1979 - 7.)
Telejurnal; Sport
Liber pe contrasens
Viața cu sânge rece
Poate nu știai
Vorbe peste timp
Telejurnal; Sport 
Popasuri folclorice (2008)
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa
Cercul vieții (serial, rel. - 30.) 
Tandem de șoc (comedie - 2.) 
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Viața cu sânge rece
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 9.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 19.) 45' cu Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Bazar (documentar)
Bugetul meu (reportaj)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Fecioara din Juarez (SUA poli

țist, 2006) 90' cu Angus Mac- 
Fadyen, Ana Claudia Talancon, 
Guillermo Diaz, Minnie Driver

06:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:00 ■Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați MM Nimeni nu-i perfect
10:00 In gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Legământul MMB Galileo
11:15 O urmă de crimă (SUA polițist, 10:00 Doctor Dolittle 2 (rel.) 12:30 O mare de pasiune 08:20 Sport cu Florentina

1997)88' cu Peter Falk 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 09:15 Dreptate pe cont propriu
>3:0) Observator 1973, rel.-3817.) 15:30 Victoria HM Cu lumea-n cap
14:00 Povestea lui Babe Ruth (SUA 13HX) Știrile Pro TV 16:S§ Vremea de ACASĂ li:00 Levintza prezintă

comedie, 1992) 109' cu John 13:45 Comoara din Damasc (italian 16:30 Legământul 13:15 Camera de râs
Goodman, Kelly McGillis, aventură, 1998) 17:30 Poveștiri adevărate ®00 Epidemie în L.A.
Bruce Boxleitner Trini Alvarado 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 O mare de pasiune 16:00 Cireașa de pe tort

16:00 Observator 1973 -3818.) 19:30 Săracii tineri bogați 17:00 Trăsniții
17:00 Acces Direct 17-00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați 18:00 Focus 18 90'
19:00 Observator 1 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:00 Focus Sport
2U:3O Shadows in Paradise (SUA-rus 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008) cu Martin Karpan, Will, în corzi (dramă, 2004) 111' cu

film de acțiune, 2010) 87' cu 20:30 Crimă la numărul 1600 (ac- Elizabeth Gutierrez, Victor Co- Meg Ryan, Omar Epps, Tony
Mark Dacascos, Armand As- țiune) cu Wesley Snipes, Diane rona, Jose Guillermo Cortines Shalhoub, Timothy Daly
sante, Tom Sizemore, Bruce Lane, Alan Alda, Ronny Cox 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
Boxleitner 22:30 Știrile Pro TV ig de divertisment, 2007) 2007-3.) 45’

22:3OȘ Observator 23:00 Supernatural: Aventuri în 23$li India (brazilian-indian film se- 23:00 Crimă pentru începători: Hoții
ftaii Minte bolnavă (SUA polițist, lumea întunericului (serial de -'8 rial de aventură, 2009) cu Ju- de cai (SUA suspans, 2007) cu

1997) 105' cu Tim Roth, Chris acțiune, 2005 - 11.) 60' cu Jared liana Paes, Rodrigo Lombardi, Barry Van Dyke, Shane Van
Penn, Renee Zellweger, Ellen Padalecki, Jensen Ackles, Jef- Mărcio Garcia, Tânia Khalil Dyke, Ray Abruzzo, Brad Beyer
Burstyn frey Dean Morgan, Nicki Aycox

20:00

21:30

23:20

14:15 Strania poveste a lui Benjamin Button
17:00 Pantera Roz 2, cu Steve Martin, Jean Reno
18:30 Chrissa nu se dă bătută, cu Sammi Hanratty,

Michael Learned, Austin Thomas, Don Franklin
Ce-o fi o fi... (comedie romantică, 2009) cu Larry David, Michael 

McKean, Carolyn McCormick, Adam Brooks
Star Trek VI: Tărâmul Nedescoperit (SUA S.F., 1991) cu James Doo

han, William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley
Caravana cinematografică (dramă) cu Mircea Diaconu

16:15
17:15
17:45
19:00
20:00

21:00
22:00

60' cu Karen Cliche, Tobias Mehler, Zak Santiago, Bruce Boxleitner 
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 13.) 30' cu Laura San Giacomo 
Frankenstein (englez-japonez-SUA horror, 1994) 119' cu Robert De 

Niro, Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter, Tom Hulce

Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 4.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 9.) 
Spiritul sărbătorilor (SUA film de animație, 2006) 
10 produse sau mai puțin (comedie, 2006 - 1.) 
Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 3.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva zidar rosar-tencuitor 5

tractorist

Telefon: 0755.999.916

barman 3

betonist 1

casier 23

cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

învățător 1

lucrator comercial 68

lucrator gestionar 1

muncitor ne cal. ia asamblarea, mon-
tarea pieselor 25

operator calculator electronic °i
rețjele 3

ospâtar(chelner) 1

ps 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

p rimitor- di stribuitor materiale si
scule 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent comercial 1

agent de securitate 2

asistent medical generalist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

cusator piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

mecanic agricol 1

mecanic utilaj 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

munc.necal.la întret.drumuri, so- 
s ele,poduri,baraje 2

operator instalații dincentrale elec
trice 4

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

tâmplar manual ajustor montator
12

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

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

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

cosmetice an 1

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în 
confecțiilor

industria
4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

zidar pietrar 1

Simeria

Telefon:0755.999.921

Orăștie

o

Telefon: 0755.999.922
șofer de autoturisme si camionete

1
confectioner-asambleor articole din 
textile 5

cusator articole marochinarie
20

șofer autocamion, mașina de mare 
tonaj 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

vânzător 1

Călan
lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924 montator accesorii pentru calapoade
1

electricean în construcții 1

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

munc.necal în ind. confecțiilor
6

munc.radioelecronist 10

Hațeg
șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

Telefon: 0755.999.925
șofer de autoturisme si camioanete

ambalator manual 5 vânzător 2

barman 2 Aninoasa
bucatar 3 Telefon: 0755.999.927

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarc ator-descarcator 1

lacatus montator 1

Mică publicitate

f
k

Vând casă în Simeria, modestă, 2 camere, hol, grădină, apă, gaz, curent. Preț 55.0001ei. 
“■-.0748.689.532

Vând apartament în Orăștie, str.N.Bălcescu, bl.53, ap.52, sc.D, etlll. Trei camere, două băi, 
două balcoane, hol central, 61,62 mp. Preț negociabil. Tel.: 0724 227 338.

Persoană fizică, vând teren intravilan în Orăștie, zona „Ia Băltuțe”. Unic proprietar, ridicare 
topografică, intabulat. Suprafață: 1200 mp, F.S.: 23 m. Preț: 8500 euro. Tel.: 0745 368 700

Va artament în Tâmpa, Simeria-Tiraj, 2 camere, et.2, bloc de cărămidă, termopan, insta
lație electrică-sanitară schimbată, centrală electrică- Preț 85.0001ei neg. Tel.0735.066.695

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 
neg.,ofer diferență. Tel.0751.176.178

Lupeni

Telefon: 0755.999.919
munc.necal.la as amb Iar ea,montarea 
pieselor 2

stivuitorist 1
ambalator manual 6

croitor 1
Brad

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7 mecanic utilaj 1

femeie de serviciu

ospătar(chelner) 1

Ilia

munc.necal.în ind. confecțiilor
11

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 o

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.

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: ac- 
tivmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând Ia 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.

DIVERSE
k

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

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.

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 îm
prejmuit 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

Persoana fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
%)01ei. 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

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

Vând Ran zic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, auto încărcător cu cupă 
Fiat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. TeL0740.593.108

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Prep 50 lei negociabil. Informații la tel: O757.595_38O.

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate Adresa: Orâștie, str.Pri- 
cazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zihric la sediul Filialei Certei S_A_

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. TeL0743.42fi.364

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18 78cm. cusut un sfert din ef preț 50ron neg IeL 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, DoumADHD. 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 075Z201.008, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764 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. 0743.426364

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

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

AUTO

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

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivnița, 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

Vând casă cu gradina in 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

nr.

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat Preț 1.900 eur. neg.
Tel.0723.239.203

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

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

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

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei.
Tel.0740.593.108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț 1 .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 2.400 eur. 
Contact: Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

Semnătura

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

Județul
Sc......Ap

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.
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! Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com
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SiIvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a cosei tale.

www.silvadnz.ro
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tâmplirie dia lemn trâlu stratificat 
■șl șl ferestre de cea mi bani calitate, 

parchet fin ierna de taa.

SILVA^ 

LEMNTEX 
produce și comercializează

paltin saa Ic ■

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremo țtacalitâțij

S.C.SILVA l.EMNTEX S.R.I..
mt Chimindia, nr,12iD, comuna llârău,
Icl/fux: O3S4/SO1021/22, e-mail: »ilva(<bsmurt.ro

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

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

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/ton<fi

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonâ

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 letonă

Piatră concasată (criblură; 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

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

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

http://www.silvadnz.ro
bsmurt.ro

