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Din cuprins
Nova Serv cere insolvența, 
Moloț vrea demiterea 
directorului

Deficit, de aproape 500 
de angajați, în spitalele 
hunedorene

Edilii hunedoreni serbează 
berea chiar și în plină criză

Actualitate

Vadim Tudor a stricat 
planurile lui Cazacu

de pupat

Angajații primăriei pedalează 
spre serviciu

■

Primarul municipiului Deva", 
Mircia Muntean

Pentru că a avut inițiativa de a le cere angajaților 
Primăriei Deva să nu folosească astăzi autoturismele și să 
se deplaseze la serviciu pe jos sau cu bicicleta. Edilul de- 
vean marchează astfel prima zi din “Săptămâna 
Mobilității” dedicată protejării stratului de ozon.

de blamat

Președintele 
Consiliului Județean, 

Mircea Moloț 
Pentru că s-a arătat dezinteresat de

problema transportatorilor ilegali pe ruta Hu
nedoara - Ghelari cu toate că această problemă 

a fost ridicată în Consiliul Județean, instituție care 
reglementează traseele de transport interurbane.
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► DIN 7 Deva - Sântuhalm
M ► D.l 687 Cristur - Hunedoara&

► DJ 687 Hunedoara - Hașdat 
C ► DN 66 Călan-Băcia
< ► DN 7 Mintia - Vețel
~~ ► DN 7 Vețel - I.eșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
■ DIN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căînel - Bejan
■ Urbani

ț greco-catolic
Sf. m. Eufemia.

ț romano-catolic
Ss. Corneliu, pp. m. și Ciprian, 
ep. m. **; Ludmila

Orez cu pui 
și creveți

Ingrediente:

1 cană de orez
3 linguri ulei de alune
1 cățel de usturoi
5 fire de ceapă verde sau 1 ceapă 
mică
50 g mazăre sau fasole verde
50 g de salată
200 g pui prăjit
200 g creveți prăjiți
1 ou
2 linguri de sos de soia
1 vârf de cuțit de zahăr

Mod de preparare:

Se fierbe orezul într-o cantitate 
mult mai mare de apa și când este 
gata se scurge și se clătește cu apă 
rece.

Se pisează cățelul de usturoi, se 
taie ceapa rondele, se taie salata 
fidea.

în tigaia în care s-au prăjit 
puiul și creveții se încinge uleiul și 
se pune ceapa și usturoiul. Se 
amestecă 1 minut.

Se adaugă puiul și creveții 
calzi, se amestecă 1 minut. Se 
adaugă oul bătut ușor și se ames
tecă până se face.

Se pune salata, zahărul, sosul 
de soia și orezul fiert. Se mai 
amestecă 1 minut și se servește 
imediat.

POFTĂ BUNĂ

Telefoane utile

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

-ț-Sfântul Zilei —
Sfânta Mare Muceniță 
și Preaslăvita Eullmia

Această mult slăvită Muceniță a trăit pe vremea 
urmașilor lui Dioclețian (305-312) și petrecea în 
rânduiala fecioarelor, îndeletnicindu-se cu 
duhovniceștile nevoințe. Deci, a ieșit poruncă de la 
dregătorul Priscus să se adune tot poporul și fiecare, 
după puterea sa, să aducă jertfă lui Ares, zeul Cal- 
cedonului. Și s-a adunat popor mult; iar unii din 
creștini, nevrând să jertfească idolului, de frica 
chinurilor se ascundeau pe unde puteau. S-au găsit 
însă trădători și au fost descoperiți.

Printre cei ce n-au primit să jerfească lui Ares 
a fost și Sfânta Eufîmia, fecioara. Deci, prinzând-o 
pentru mărturisirea lui Hristos au dat-o la chinuri 
cu foc, cu roata și cu alte mari chinuri. Și scăpând 
cu darul lui Hristos de toate nevătămată, în sfârșit a 
fost aruncată ca să fie mâncată de fiare, și așa și-a 
dat sufletul în mâinile Domnului. Iar părinții ei au 
luat trupul sfintei și 1-âu îngropat în apropierea 
orașului.

După ce prigoana lui Dioclețian a încetat, 
creștinii au pus moaștele sfintei într-o raclă de aur 
în biserica ce i-a fost dedicată. Iar în ziua prăznuirii 
ei, curgea din mormântul ei sânge proaspăt care 
răspândea o mireasmă dumnezeiască. în vechime, 
erau în Constantinopol patru biserici ridicate în cin

stea ei. Cea mai vestită a fost însă cea din Calcedon, 
în care s-a și ținut cel de-al patrulea Sinod a toată 
lumea, împotriva rătăcirii lui Eutihie, la anul 451. 
La mormântul acestei sfinte s-a întâmplat minunea 
respingerii tomului ereticilor de la sinodul ecumenic 
de la Calcedon, prăznuit la 11 Iulie. Părinții de la 
Calcedon socoteau că izbanda hotărârilor soborului, 
se datora, în bună parte, mijlocitorilor Sfintei Eu- 
fimia.

16 septembrie 
de-a lungul timpului

1836: Domnul Țării Românești, Alexandru Ghicâ, insti
tuie ca monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, echivalen
tul a 60 de parale

1868: Se deschide, la Sibiu, primul Congres național-bis- 
ericesc al românilor ortodocși din Transilvania și Ungaria; se 
afeptă Statutul organic, care consfințește principiile fundamen
tale ale autonomiei Mitropoliei ortodoxe române din Transilva
nia și Ungaria.

1880: înființarea Societății farmaciștilor din România.
1908: William Crapo 'Billy' Durant fondează "General 

«iotor Co."
1938: Adolf Hitler il primește la reședința sa din Bercht

esgaden pe primul ministru britanic Arthur Neville Chamber-
- lain

1976: A intrat în funcțiune prima platformă românească 
de foraj marin.

1989: Ministrul reformist Imre Pozsgay este ales 
ședințe al Ungariei.

S-au născut:
1823: Francis Parkman, istoric american (d. 1893)
1875: James C. Penney, întreprinzător american (d. 1971)
1881: Clive Bell, critic de artă englez (d. 19e>4)
1883: T. E. Hulme, scriitor englez (d. 1917)
1886: Jean Arp, sculptor, pictor și poet francez (d. 1966)
1887: Nadia Boulanger, compozitoroare și profesoară 

franceză (d. 1979)
1888: Frans Eemil Sillanpăâ, scriitor finlandez (d. 1964)
1891: Karl Donnz, amiral și om politic german (d. 1980)
1893: Alexander Korda, regizor maghiar stabilit în Marea 

Britanie (d. 1956)
1904: Nikolai Ostrovski, scriitor rus (d. 1936)

Comemorări:
1736: Gabriel Daniel Fahrennheit, fizician german (n. 1686) 
1824: Ludovic al XVIII-lea al Franței (n. 1755)
1936: Jean-Baptiste-Etienne-Auguste Charcot, explorator și 

oceanograf fiancez (n. 1867)
1977: Maria Callas, (Maria Calogeropoulos) soprană 

americană de origine greacă (n. 1923)
1977: Marc Bolan, compozitor și chitarist britanic (n. 1947)
1980: Jean Piaget, epistemolog și psihopedagog elvețian (n. 

1896)
1993: Silvia Popovici, actriță româncă de teatru și film (n. 

1933)
2000: loan Alexandru, poet român (n. 1941)
2002: James Gregory, actor american de film (n. 1911)

le Bancurile zilei
© © ©

Cocoșul organizează o 
ședință cu găinile. Despa
chetează o cutie și scoate 
din ea un ou de struț.

- Nu vreau să vă critic, 
dar nu strică să fiți la curent 
cu ce este în stare concu
rența!

© © ©

într-o alimentară, intră 
un câine cu o bancnotă în 
gură, latră spre un salam, dă 
bancnota vânzătorului, ia 
salamul în gură și pleacă. A 
doua zi la fel! A treia zi, 
vânzătorul urmărește câi
nele, care ajunge în fața 
unei uși, sună și iese un tip 
care îl ia la bătaie pe bietul 
câine. Vânzătorul, revoltat,

intervine:
- Dom'le, ești nebun! 

Câinele ăsta e foarte inteli
gent! De ce-1 bați?

- Lasă, domnule, că știu 
eu ce știu! îl bat pentru că 
iar și-a uitat cheile acasă!

© © ©

Discuție între o vacă și 
vițelul ei: - Gata, de azi să

nu te mai prind că te mai 
caută Ghiță!

- De ce, mamă?
- De-aia.
- De ce?
- Păi mă-sa e o scroafă, 

taică-su e un porc.
- Dar, mamă, și tu ești o 

vacă.
- Da, dar tatăl tău a fost 

veterinar...

HOROSCOP

Nimic nu merge bine, mai ales că 
partenerul de viață începe să dea 
semne de plictiseală. Probabil că o ie
șire în doi, într-un loc uitat de lume, ar face
persoana iubită să îți acorde mai multă aten
ție.

Reușești să îți impui punctul de 
vedere într-un anumit proiect. Te im
plici destul de mult, iar superiorii văd
acest lucru. Sunt mari șanse ca la sfârșit de
lună să ai parte de un bonus.

Telefonul va suna într-una și vei 
auzi numai vești bună. Toate planu
rile tale merg ca pe roate, iar tu te 
simți extrem de bine.

Ți-ai scos deja garderoba de 
toamnă, însă te bate gândul să mergi 
și la cumpărături. Fii cumpătat, mai 
ales că nu stai tocmai bine în ceea ce
privește partea financiară.

Traficul te stresează, colegii de 
muncă te roagă să le ții locul, iar 
șeful este veșnic nemulțumit. Dacă 
nu iei taurul de coame, această situa
ție nu va lua sfârșit.

Ți se pregătește o petrecere sur
priză, numai că prietenii tăi nu reu
șesc să păstreze secretul foarte bine.
Oricum, petrecerea va fi una reușită, iar tu vei
primi multe cadouri.

Ai avut câteva zile mai liniștite, 
iar săptămâna aceasta o vei începe în 
forță. Te-ai odihnit suficient și toată 
lumea a fost la dispoziția ta, pentru o 
relaxare completă.

Pregătești o petrecere sau un 
eveniment, însă nu totul merge ca pe 
roate. Insistă mai mult la persoanele 
care nu se dau pe brazdă, iar în final 
vor ceda și planurile tale vor reuși.

Faptul că nu stai tocmai bine la 
capitolul financiar te pune pe gân
duri. în salvarea ta apare o rudă sau 
un prieten care îți dă o mână de aju
tor în acest sens. Până atunci însă te frămânți
ore întregi, fără să găsești o soluție mulțumi
toare.

Ploaia și vântul nu sunt tocmai 
lucrurile tale preferate, însă acest 
lucru nu îți va afecta buna dispoziție. 
Vei primi o mărire de salariu ori o
promovare.

Anul acesta ai reușit să te pregă
tești din timp pentru noul an școlar. 
Fie că este vorba despre tine, fie că 
ești un părinte care a tot alergat în ul
tima vreme după rechizite, sunt mari șanse ca 
anul școlar să înceapă cu o serie de note mari.

Treburile gospodărești nu vor să 
îți dea pace, iar cheltuielile ce se pre
văd, te fac să crezi că totul este îm
potriva ta la acest început de toamnă. Nu îți 
face griji, totul se va rezolva.
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K Senatorii a ti adoptat, miercuri, un proiect de lege de modificare a Codului fiscal. 
Stabilind cu persoanele cu venituri lunare brute de până la 1.01)11 lei vor beneficiu 
de deduceri personale la plata impozitului pe venitul global, în funcție de numă
rul persoanelor pe care le au în întreținere.
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Angajații primăriei pedalează spre serviciu
Săptămâna Mobilității Euro

pene se desfășoară în acest an 
sub deviza „Călătorind inteli
gent, trăiești mai bine”. De 

aceea, astăzi, în prima zi a ma
nifestării, care reprezintă și 
Ziua Internațională pentru 

Protejarea Stratului de Ozon, 
angajațiiprimăriei din munici
piul reședință de județ au decis 
să arate că vor să trăiască mai 
bine, renunțând să se depla
seze la serviciu „călare”pe 

caii putere ai mașinilor, ci uti
lizând mijloace ecologice.

' Pentru a da un exemplu concita- 
dinilor, angajații Primăriei Deva vor 
veni la slujbă fie pe jos, fie în șaua bi
cicletei. Pentru acest mijloc de de
plasare a optat și primarul Devei, edilul 
afirmând că locurile de parcare din

Vadim Tudor a stricat planurile lui Cazacu
Președintele PSD Florin Ca

zacu își ia măsuri de siguranță 
pentru situația în care nu va fi 
reales la Adunarea Generală a 

organizației județene Hune
doara din 18 septembrie. Ca
zacu a pus la cale, o strategie 
de apropiere a PSD față de 

PRM. Planul a fost urzit în ex- 
furisia din SUA, pe care lide

rul PSD Hunedoara și 
președintele PRM Hunedoara, 

fostei Avram au primit-o 
cadou de la un om de afaceri 

din județ.

Președintele PSD, Florin 
Cazacu se va reîntoarce probabil la 
partidul care l-a consacrat, PRM, 
dacă nu va obține un nou mandat în 
fruntea organizației județene.

PRM, mantaua 
de vreme rea pentru 
Cazacu

Lipsit în totalitate de susținere 
din partea conducerii centrale, și cu 

i număr de simpatizanți din ce în 
ce mai mic, președintele PSD 
Hunedoara, Florin Cazacu, pornește 
cu șanse minime în confruntarea 
pentru un nou mandat, care va avea 
loc duminică, contracandidații săi, 
parlamentarii Cosmin Nicula și 
Laurențiu Nistor fiind mult mai 
bine cotați. Cazacu și-a pregătit însă 
un plan secret și în cazul unui eșec. 
Acesta se va întoarce la PRM, par
tid din care a migrat, în urmă cu 
aproape 10 ani, spre social 
democrați. „Complicele” actualului 
lider al PSD este președintele PRM, 
Costel Avram, cunoscut ca fiind 
trâmbița șefului Consiliului 
Județean, Mircea Moloț. Discuțiile 
dintre Florn Cazacu și Costel 

zona Primăriei vor fi astăzi libere. „îi 
îndemn pe toți locuitorii municipiului 
nostru să ni se alăture”, a spus primarul.

Mobilitatea, marcată 
prin spectacol 
și concurs de ciclism

Manifestările vor continua 
sâmbătă, 18 septembrie, când va avea 
Ioc un spectacol organizat de elevii 
Liceului de Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță” din Deva. Punctul 
culminant al acțiunilor din cadrul 
Săptămânii Mobilității Europene va fi 
atins miercuri, 22 septembrie, zi în care 
circulația va fi oprită între Piața Victo
riei și Poșta Veche, de la orele 8 la 17. 
în acest interval, în centrul Devei se va 
desfășura un concurs de biciclete. Toate 
acțiunile din cursul Săptămânii 
Mobilității Europene vor fi organizate 
în colaborare cu Agenția de Protecție a 
Mediului Hunedoara.

Avram au fost mediate de un influ
ent om de afaceri din județul Hune
doara și au avut loc peste ocean. Cei 
doi au primit cadou de la omul de 
afaceri o excursie în SUA.

Vadim trebuia 
să parafeze 
înțelegerea

Un prim pas în strategia pusă la 
cale de cei doi lideri era parafarea 
unei alianțe la nivel județean între 
PSD și PRM. Alianța trebuia 
încheiată sâmbăta trecută la Deva, 
în prezența liderului PRM, Comeliu 
Vadim Tudor. Avram și Cazacu ar fi 
profitat de prezența „Tribunului” la 
Țebea și l-ar fi luat părtaș la alianța 
încheiată ad-hoc. Vadim Tudor a re
fuzat însă să ia parte la un asemenea

Deva „trage” 
spre un oraș european

„Din această lună municipiul 
Deva va fi conectat la toate acțiunile

joc, care se făcea fără acordul con
ducerii centrale a PSD și nu a venit 
nici la Deva nici la Țebea lăsându-i 
pe cei doi lideri locali fără alianță.

Prin alianța dintre cele două 
partide, Cazacu urmărea, în cazul în 
care pierde alegerile de duminică, 
susținerea lui Costel Avram, pe 
lângă președintele . PNL, Mircea 
Moloț. Pe de altă parte în eventual
itatea în care Cazacu ar câștiga încă 
un mandat la conducerea PSD, 
Avram ar fi fost desemnat candi
datul Alianței, pentru președinția 
Consiliului Județean.

Surse din cadrul PSD susțin că 
Secretarul General al partidului 
Liviu Dragnea a aflat despre pla
nurile secrete ale lui Cazacu și l-a 
apostrofat extrem de dur pe acesta.

Alexandru Avram

propuse de Comisia Europeană. Prima public al Primăriei Deva, Corina 
dintre acțiunile la care ne raliem este Oprișiu.
Săptămâna Mobilității Europene care
se desfășoară între 16 și 22 septem- Cătălin Rișcuța
brie”, a precizat, ieri, administratorul

Hunedoara, mai săracă cu 60 de miliarde de lei vechi
Instituțiile subordonate Consiliului Jude
țean (CJ) Hunedoara vor primi mai pu

țini bani în trimestrul IV al anului.
Hotărârea a fost supusă, ieri, spre dezba
tere și votare consilierilor județeni, care 
au aprobat rectificarea în minus a buge

tului local al județului Hunedoara, cu 
suma de 6.162,00 mii lei.

Peste 60 de miliarde de lei vechi sunt 
retrași de către Guvern de la bugetul CJ 
Hunedoara, ca efect al recentei rectificări, 
la nivel național, a bugetului de stat. Recti
ficarea de buget va fi resimțită în domenii 
precum învățământul special și transporturi. 
De asemenea, diminuarea sumelor defal
cate, din taxa pe valoare adăugată, pentru 
echilibrarea bugetelor locale va afecta și 
primăriile din județ. Acestea sunt nevoite să 
restituie o parte din sumele primite de la CJ 
Hunedoara, pentru susținerea programelor 
de dezvoltare locală și pentru susținerea 
proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală.

Instituțile vor primi 
mai puțini bani
Instituțiile subordonate Consiliului 

Județean Hunedoara vor primi mai puțini 
bani în trimestru IV al anului. Astfel, din 
bugetul trimestrului IV, Școlii de la Păclișa 
îi va fi retrasă suma de 160,00 mii de lei, de 
la Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 
și Școala Generală “I.G.Duca” Petroșani 
suma de 100 mii lei. Grupul școlar de Arte 
și Meserii „Ion Mincu” Deva și „Ovid 
Densușianu” Călan vor primi mai puțin cu 
30 mii de lei, respectiv 70 mii de lei, iar 
Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională i se vor diminua fondurile cu 
suma de 20 de mii de lei. Printre instituțiile 
subordonate CJ. care vor primi bani mai 

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.

puțini, se mai numără și Direcția Publică 
Comunitară de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara al cărei buget se va diminua cu 
343,50 mii lei, sumă care vizează reducerea 
cheltuielilor de personal cu suma de 232,00 
mii lei și a cheltuielilor cu bunuri și servicii 
cu suma de 111,50 mii lei. Teatrul I. D 
Sârbu, din Petroșani, va primi în acest se
mestru, de la CJ Hunedoara, cu 80 de mii. 
de lei mai puțin, cea mai mare parte a sumei 
fiind retrasă de la capitolul „Reparații și re
abilitare”. La același capitol nu vor mai fi 
alocați bani nici pentru Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane, suma alocată dimin- 
uându-se cu 1.000 mii lei. Biblioteca Ovid 
Densușianu din Deva va primi mai puțin cu 
230,00 mii lei, iar Serviciul Public Județean 
Salvamont cu 139,80 mii lei.

Primăriile vor restitui 
o parte din banii primiți 
până acum
Sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor lo
cale și a sumelor din cota de 22 la sută din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pentru susținerea pro
gramelor de dezvoltare locală și pentru 
susținerea proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală, pe anul 2010 au 
fost diminuate cu 2.671,00 mii lei. Acești 
bani reprezintă 9,26 procente din suma 
repartizată inițial județului Hunedoara. în 
consecință, primăriile cărora le-au fost 
repartizate fonduri pentru susținerea unor 
proiecte de dezvoltare locală sau pentru 
cofmanțări, vor fi nevoite să restituie 9,26 
la sută din valoarea sumelor alocate.

Irina Năstase
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Cadrele miBtarc in acMrtate, pptifișfâi fifimcțimarii piifflUi eu futili spe
cial din sistemul administrației penitenciarelor. din domeniul i 
ționale. ordinii publice și siguranței naționale vor fi integrate in sistemul 
unitar de pensii.

■

Părinții școlarilor din Hărțăgani continuă protestele
Mai multe străzi din Deva 

și Brad, fără apă

Din cauza unor avarii la 
rețeaua de apă rece, mai multe 
străzi din Deva și Brad rămân 
astăzi fără apă rece. Astfel, se 
sistează furnizarea apei reci, în 
Deva, între orele 08 și 15, pe 
străzile: 22 Decembrie și Aleea 
Salcâmilor, fiind afectate 
blocurile 41, 42, 43 și 44 de pe 
bulevardul 22 Decembrie, 
Colegiul Național Transilvania 
(Liceul Auto) și blocurile 30 și 
31 de pe Aleea Salcâmilor. 
Oprirea se face pentru reme
dierea avariei de pe bulevardul 
22 Decembrie. în municipiul 
Brad se întrerupe furnizarea 
apei reci, între orele 9 și 16, pe 
strada Crângului, Deeebal și 
Liceului, pentru remedierea 
avariei apărută la rețeaua de apă 
rece de pe strada Crângului.

(M.T.)

Noutăți privind declararea 
și plata contribuțiilor 

individuale

Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a județului 
Hunedoara, informează con
tribuabilii că de la data de 10 
septembrie, a intrat în vigoare o 
Ordonanță de Urgență a Guver
nului privind modificarea și 
completarea veniturilor de 
natură profesională, altele decât 
cele salariale, realizate din 
drepturi de autor și drepturi 
conexe, precum și asupra veni
turilor din contracte/convenții 
încheiate potrivit Codului Civil, 
datorează contribuțiile individ
uale de asigurări sociale și pen
tru șomaj. (C.S.j

Dosar penal pentru tăiere 
fără drept și furt 

de material lemnos

Un tânăr, în vârstă de 25 de 
ani, din comuna Bălța, este 
cercetat pentru comitera 
infracțiunilor de tăiere fără 
drept de arbori și furt.

Polițiștii din cadrul Postu
lui de Poliție Băița l-au prins pe 
Adrian G. în timp ce transporta 
material lemnos cu un tractor cu 
remorcă, fără să dețină docu
mente de proveniență.

în urma verificărilor efec
tuate, s-a constatat că bărbatul a 
tăiat fără drept trei arbori 
nemarcați, de diferite dimensi
uni și specii, de pe un teren 
împădurit aparținând unui 
bărbat în vârstă de 36 de ani, 
din comuna Băița.

în cauză s-a întocmit dosar 
penal pentru infracțiunile de 
tăiere fără drept de arbori și 
furt, prejudiciul urmând a fi sta
bilit. (M.T.)

Un grup de părinți din Hărță
gani s-au întâlnit ieri, cu in

spectorul școlar general, 
Alexandru Lăutaru, și directo
rul școlii din localitate, Dorin 
Crișan, pentru a clarifica si

tuația școlii din sat.

Nemulțumirea acestora vine după 
ce primăria din comună a stabilit să 
mute elevii de la școala din Hărțăgani, 
la Băița, deoarece bugetul alocat nu 
este suficient pentru întreținerea ambe
lor unități de învățământ. Chiar dacă 
elevii vor beneficia de transport gratuit, 
părinții nu sunt de acord cu această co
masare și sunt hotărâți să solicite spri
jinul Ministerului Educației pentru a 
rezolva această problemă.

Părinții sunt 
nemulțumiți

Aproximativ 27 de elevi ai școlii 
din satul Hărțăgani, nu au început 
școala pe 13 septembrie, așa cum ar fi 
trebuit, deoarece Primăria Băița 
comasează școlile, din cele două

Prinși de polițiști cu 100 de cartușe 
cu țigări de contrabandă

Doi tineri din Hunedoara s-au ales cu 
dosare penale pentru contrabandă cu țigări. 
Aceștia au fost prezentați instanței cu prop
unere de arestare preventivă, însă 
judecătorii au respins această măsură pe 
care au înlocuit-o cu obligativiatatea de a nu 
părăsi localitatea.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție 
Rutieră și ofițeri din cadrul Biroului de In
vestigare a Fraudelor au oprit în trafic un 
autoturism marca WV Golf, despre care ex
istau informații că este folosit pentru trans
portul țigărilor de contrabandă. „în urma 
controlului efectuat, în portbagajul mașini 
au fost găsite 20.000 țigarete, având aplicate 
pe pachete timbre sârbești, precum și suma 
de 2.538 de lei. Din cercetările efectuate s- 
a stabilit că Adrian P., de 26 ani, din Hune
doara, conducătorul autoturismului, urma să 
predea țigările altui hunedorean, Gheorghe 
A., de 20 de ani, care i-a pus la dispoziție 
autoturismul și suma de 8.500 lei, pentru a 
cumpăra țigările”, a precizat purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de Poliție al

Arestați preventiv pentru furtul a doi kilometri 
de cablu de telefonie

Trei bărbați din Geoagiu au fost 
arestați preventiv pentru furt calificat. Cei 
trei sunt suspectați că ar fi furat aproximativ 
doi kilometri de cablu de telefonie.

Polițiștii din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale din cadrul Poliției 
Stațiunii Geoagiu au reținut pe bază de 
ordonanță trei persoane cercetate pentru 
comiterea mai multor furturi. Din 
cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în 
perioada februarie-august 2010, cei trei, 
Teodor P., de 32 de ani, Marius A., de 30 de 
ani, și Horațiu T., de 34 de ani, toți din 

ANUNȚ PUBLIC
S.C. AUTO STAN TEAM S.R.L., cu sediul în localitatea Simeria, str. Progre

sului, nr. IA, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE”, situat 
în localitatea Simeria, str. Biscaria, nr. 136, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu nr. 
25, 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.

localități. Părinții nu sunt de acord cu 
această decizie și vor, în continuare, ca 
odraslele lor să învețe în aceeași școală, 
care spun ei, are toate dotările necesare. 
„Primăria nu își poate permite 
întreținerea a două școli. Am fost 
acuzat, de multe ori, că vreau să închid 
această școală, însă trebuie să ne 
încadrăm în numărul de cadre didactice 
și buget”, a declarat primarul comunei 
Băița, Damian Diniș. în prima zi de 
școală, părinții au refuzat să-și lase 
copiii să urce în microbuzele școlare, 
pentru ca aceștia să fie transportați la 
școala din Băița. Directorul școlii, 
Dorin Crișan, susține că au existat copii 
care s-au arătat interesați să înceapă 
noul an școlar, la o altă unitate de 
învățământ, însă părinții i-au dat jos din 
microbuz.

Nu s-a ajuns Ia niciun 
rezultat concret

în urma dicuțiilor de ieri, părinții 
își mențin poziția și, spun că, în contin
uare nu își vor trimite copiii la școala 
din Băița, ba chiar o să vorbească cu cei 
de la Minister, despre această 
problemă. Aceștia, ar trebui să se 
trezească în fiecare dimineață, la cinci,

Județului Hunedoara, inspector Bogdan 
Nițu. Conform aceleiași surse, țigările 
urmau să fie comercializate ilegal în Piața 
Dunărea din Hunedoara.

Obligați să nu părăsească 
localitatea de domiciliu 
în cauză, oamenii legii au întocmit 

dosar de cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de contrabandă, țigările și banii 
fiind indisponibilizate. De asemenea, s-a 
luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor 
doi suspecți, care au fost depuși în Centrul 
de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Hune
doara. Marți, cei doi au fost prezentați 
Judecătoriei Hunedoara cu propunere de 
arestare preventivă, instanța de judecată 
respingând propunerea Parchetului și în- 
locuind-o cu măsura preventivă a obligării 
de a nu părăsi localitatea.

Mihaela Tămaș

Geoagiu, au furat aproximativ doi kilometri 
de cablu de telefonie, dintre localitățile 
Geoagiu și Homorod. Mai mult, polițiștii au 
stabilit că cei trei au mai comis două furturi 
din gospodăriile unor localnici. Prejudiciul 
cauzat, în urma comiterii acestor fapte, fiind 
de aproximativ 39.000 de lei.

Cei trei bărbați au fost prezentați 
Judecătoriei Orăștie, pe numele lor fiind 
emise mandate de arestare preventivă pen
tru o perioadă de 29 de zile pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

(M.T.)

șase pentru a putea ajunge la microbuz, 
deoarece există familii, la care mi
crobuzul nu are acces până în fața casei, 
așa cum ar dori părinții. „Dorim ca prin 
această comasare, să eliminăm 
învățământul simultan și să fie unul de 
calitate, cu profesori bine pregătiți. Una 
dintre soluții este decalarea orelor de 
curs, de la ora opt, la ora nouă, și pentru 
cei de la grădiniță, și se vor face două 
curse dimineața”, a susținut inspectorul 
școlar adjunct, Ilie Pârvan.

z \
Edilii hunedoreni serbează berea 
chiar și în plină criză

Mâine se dă startul la distracție în 
municipiul Hunedoara. în perioada 17 - 
19 septembrie, hunedorenii își pot îneca 
supărările în bere, fiindcă edilii orașului 
au decis să organizeze și anul acesta fes
tivalul în cinstea licorii aurii.

Criza economică nu i-a împiedicat 
pe consilierii locali de la Hunedoara să 
scoată 65.000 de lei din vistieria urbei, 
pentru „Festivalul Berii”. Seara de vineri 
va fi rezervată folclorului, pe scenă fiind 
așteptate ansambluri și formații locale. 
Trupele cunoscute, pe care reprezentanții 
primăriei i-au contractat să îi mai 
înveselească pe hunedoreni sunt „Vița de 
Vie” și „Direcția 5”. Acestea vor concerta 
în serile de sâmbătă și respectiv 

CEC Bank dă credite și sfaturi 
pentru accesarea fondurilor europene

Conducerea CEC Bank a inaugurat, ieri, o nouă structură de acordare de credite 
care funcționează la sediul băncii din Deva. „Biroul Fonduri Europene este o structură 
care acordă consultanță, în mod gratuit, tuturor acelora care doresc să acceseze fonduri 
europene. CEC Bank va finanța proiectele intreprinderilor mici și mijlocii, a 
administrațiilor publuce locale și a agricultorilor. Până în prezent, CEC Bank a acordat 
mii de credite, mai ales pentru accesarea subvențiilor din agricultură, dar și proiecte 
din toate domeniile, de la industrie la turism și servicii”, a spus ieri, la Deva, 
președintele CEC Bank și al Asociației Române a Băncilor, Radu Grațian Ghețea. La 
eveniment, au fost prezente oficialități din administrația locală și județeană, finanțiști 
și oameni de afaceri hunedoreni. (C.R.)

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.

Reprezentanții IȘJ spun că părinții a- 
trebui să-și lase copiii să meargă la 
școala din Băița, deoarece altă soluție 
nu există. „Lăsați copiii să meargă la 
școală, nu-i mai influențați! Dacă 
mâine, copiii nu merg la școală, o să fac 
o adresă către Direcția Copilului”, a 
conchis Lăutaru.

Petronela Tămaș

duminică, începând cu ora 21:30.
Ultima manifestare de acest gen, 

care a avut loc în Hunedoara, a fost cea 
dedicată zilelor orașului. Spectacolul or
ganizat atunci de edili, în „buricul târgu
lui” nu a scos prea mulți hunedoreni din 
case, iar cei care au fost totuși prezenți s- 
au declarat nemulțumiți de suma mare de 
bani „aruncați” pe distracții, într-o pe
rioada în care nimănui nu-i mai arde dc 
așa ceva. Reacțiile hunedorenilor nu i-a 
dezarmat pe consilieri, care, după mai 
puțin de două luni, au votat pentru un nou 
șir de petreceri cu damf de mici și stropite 
cu alcool.

Doriana Matei
______________7



iS Ajutorul pentru încălzirea locuinței ar puteajî acordat luând în calcul aceleași 
venituri ca în cazul acordării ajutorului social, ceea ce ar reduce cu peste 
400.HOO numărul de beneficiari și ar crește cu 10,6 de pdlioam de lei bugetul 
de stat în 2010, potrivit unui proiect elaborat de MM FPS.

Deficit, de aproape 500 de angajați,
în spitalele hunedorene
Numărul de angajați necesari, 
pentru acoperirea deficitului 
de personal în unitățile medi
cale cu paturi din județul Hu
nedoara, este de aproape 500 

de persoane.

în urmă cu câteva zile, Ministerul 
Sănătății a anunțat că va debloca, până 
la sfârșitul anului, un număr de posturi 
din sistemul sanitar și a cerut direcțiilor 
de sănătate județene să întocmească 
situații cu posturile necesare pentru 
buna desfășurare a activității.

Ca urmare, conducerile spitalelor 
hunedorene au înaintat Direcției de 
Sănătate Publică a județului Hunedoara 
solicitări privind deblocarea a 492 de 
posturi pentru personalul medical și 
auxiliar.

Nova Serv cere insolvența,
Moloț vrea demiterea directorului
Mircea Moloț vrea schimbarea 
din funcție a administratorului 
societății Nova Serv-Valea Jiu
lui, Marius State. Președintele 

CJ Hunedoara și-a ieșit din 
fire, la sfârșitul ședinței de ieri, 

când a fost anunțat de consi
lierul Ilie Pârvan, membru al 
consiliului de administrație al 
Nova Serv - Valea Jiului, că 
reprezentanții societății au 

convocat o ședință, pe a cărei 
ordine de zi era discutarea pro

cedurilor de intrare în insol- 
vență a Nova Serv.

Nemulțumit de faptul că i s-a so
licitat prezența la ședința în care urma 
să se discute intrarea în insolvență a 
Nova Serv - Valea Jiului, fără însă a-i 
fi trimisă documentația necesară, con
silierul Ilie Pârvan a deschis acest 
subiect la punctul Diverse al ședinței de 
CJ Hunedoara, de ieri. La auzul aces
tora, președintele Mircea Moloț și-a 
ieșit din fire. „Atrag atenția public tu
turor directorilor de societăți că noi 
suntem acționarii și tot noi suntem cei 
care decid, iar ei trebuie să se con
formeze. înainte de convocarea acestor

Societatea Nova Serv- 
Valea Jiului a fost înființată la 
începutul anului trecut în urma 
divizării societății Apa Serv- 
Valea Jiului.

Noii societăți create, 
„Nova Serv Valea Jiului” SRL 
Petroșani, i s-a transferat o 
parte din activele SC „Apa 
Serv-Valea Jiului”, dar și din 
datoriile istorice ale acesteia, 
totul pentru ca SC „Apa Serv 
Valea Jiului” să nu piardă o 
finanțare de 40 de milioane de 
euro.

încă de la înființare, Nova 
Serv a fost .condamnată la 
insolvență.

Medicii de urgență, 
cei mai căutați
Din totalul de 492 de posturi so

licitate, 145 sunt pentru medici, 163 
pentru personalul sanitar cu studii 
medii și asistentele medicale cu studii 
superioare, 174 pentru personal auxil
iar, respectiv infirmiere și femei de ser
viciu, iar 10 posturi sunt pentru șoferii 
de ambulanțe. în ceea ce-i privește pe 
medici, au fost solicitate 56 de posturi 
pentru rezidenți în ultimul an, 76 de 
posturi pentru medici specialiști, 6 pos
turi pentru medici primari și 7 posturi 
pentru medici generaliști. Ca 
specialități, cea mai mare căutare au 
medicii de urgență, pentru care s-a 
cerut deblocarea a 16 posturi, urmați de 
medicii anesteziști și de terapie 
intensivă (ATI) și de medicii pediatri.

ședințe să vină să discutăm. Atrag 
atenția cu multă responsabilitate, că noi 
suntem aleșii și noi îi repartizăm. Nu ei 
sunt buricul pământului. Mă întreb de 
ce atunci când am înființat societatea, 
nu a venit după câteva zile să ceară 
insolvența. Propun schimbarea direc

„Foame” de cadre 
medicale în
Valea Jiului
Cel mai mare deficit de personal 

se înregistrează la spitalele din Valea Ji
ului. De departe cea mai mare „foame” 
de cadre medicale are Spitalul de 
Urgență din Petroșani, care a solicitat 
112 posturi, dintre care 29 de medici, 
32 de asistente și 51 de auxiliari. Un 
număr de 76 de posturi a solicitat și spi
talul din Vulcan, deficitul fiind de 30 de 
medici, 16 asistente și 30 de auxiliari. 
Spitalul Județean de Urgență Deva are 
nevoie de încă 45 de angajați, respectiv 
14 medici, 15 asistente și 16 auxiliari. 
Cel mai puțin a cerut Spitalul de boli 
cronice din Petrila, care are nevoie doar 
de o asistentă medicală.

Cătălin Rișcuța

torului Nova Serv. La următoarea 
ședință să se prezinte ca să discutăm 
subiectul”, a precizat președintele CJ. 
Hunedoara, Mircea Moloț.

Irina Năstase

i

Deva se dezvoltă
pe bani europeni

Reabilitarea și promovarea 
zonei Dealului Cetății, reabi
litarea și modernizarea clădi

rilor Colegiului Național 
„Decebal” și ale Liceului Pe

dagogic „Sabin Drăgoi”, 
amenajarea Pieței Victoriei și 
construirea unui adăpost de 
urgență pe timp de noapte 

pentru oamenii străzilor sunt 
câteva dintre proiectele cu 
care se mândrește edilul 

Devei.

Administrația municipiului 
Deva a prezentat, ieri, proiectele 
care se derulează în acest moment 
în reședința județului și care dis
pun de finanțare europeană. în 
prezent, se află în curs de imple
mentare nu mai puțin de zece 
proiecte care au câștigat finanțare 
din fonduri comunitare. „Suntem 
pe primul loc din județul Hune
doara la numărul de proiecte cu

Cursuri speciale pentru rromi
Aproximați1.' 90 de copii de etnie 

rromă, din județul Hunedoara, care 
provin din familii sărace, au posibilitatea, 
începând cu data de 11 octombrie, să par
ticipe la programul „Școală după școală”, 
inițiat de o fundație nonguvemamentală, 
nonprofit și apolitică, care suține drep
turile tinerilor rromi.

Această fundație, în parteneriat cu 
Ministerul Educației, Cercetării. Tinere
tului și Sportului și Uniunea Europeană, 
alocă fonduri pentru copiii dc etnie 
rromă, pentru ca aceștia să aibă posibili
tatea dc a învăța. in urma acestui pro
gram, cei mici vor primi gratuit hrană, 
îmbrăcăminte și rechizite. Majoritatea, 
sunt copiii cu vârste cuprinse între șase și 
nouă ani. „în timpul vacanței de vară, am 

fonduri europene”, a declarat pri
marul Mircia Muntean. Printre 
proiectele cu care edilul se 
mândrește se numără și cel de re
abilitare a parcului de la poalele 
cetății și sistemul de reglementare 
a traficului în Deva, care sunt în 
etapa de pregătire. Primarul se 
plânge însă de birocrația de care 
se lovește orice inițiativă și de 
greutatea cu care se derulează re
alizarea unor proiecte. Mircia 
Muntean a dat exemplul proiectu
lui de îmbunătățire a sistemelor de 
distribuție a apei și a rețelelor de 
canalizare, din Deva și Hune
doara, finanțat din fonduri ISPA. 
Edilul Devei a spus că, din cauza 
încetinelii cu care se derulează 
lucrările a fost nevoie de 
intervenția președintelui Băsescu 
pentru prelungirea termenului de 
finanțare cu un an, până la 1 ian
uarie 2012, dată la care proiectul 
trebuie să fie încheiat.

Cătălin Rișcuța

organizat împreună cu această fundație 
grădinițe estivale”. Alături de copiii 
înscriși, au fost și un promotor de etnie 
rromă, un educator și un asistent educa
tor. Acest program, pe timpul verii, este 
unul de școlarizare pentru cei care încep 
clasa întâi”, a declarat inspectorul școlar 
pentru minorități, Izabella Lengyel. 
Părinții au fost receptivi la acest proiect 
și s-au declarat mulțumiți, deoarece cele 
patru ore petrecute de copii, alături de or
ganizatorii acestui program, le-au adus 
multe bucurii, celor mici, începând cu 
hrana pe care o aveau asigurată zilnic, 
până la îmbrăcăminte.

Petronela Tămaș
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Restaurare finalizată la biserica din Ribicioara
Restaurarea și consolidarea 

uneia dintre cele mai valoroase 
biserici - monument de lemn 
din Țara Zarandului, biserica 
din satul Ribicioara cu hramul 
„Cuvioasa Paraschiva” s-a fi
nalizat în aceste zile, după trei 
ani de la începerea lucrărilor.

Un primar gospodar, 
iubitor al istoriei 
locale

Reparațiile și restaurarea bisericii 
de lemn din Ribicioara se apropie de 
final. Lucrările au durat trei ani și au 
fost finanțate din fonduri de la Minis
terul Culturii și Patrimoniului (MCP). 
Intr-o primă etapă s-a realizat în
locuirea învelitorii degradate cu o nouă 
învelitoare din șindrilă. „Acoperișul 1- 
am reparat în urmă cu câțiva ani, cu 
fonduri de la bugetul local. Apoi, în 
anul 2006, cu sprijinul prefectului de 
atunci, Mihai Vladu, căruia îi 
mulțumesc și acum pentru ajutorul 
acordat, am obținut finanțare pentru 
restaurarea picturii bisericilor-monu- 
ment de la Ribița și Ribicioara. La bis
erica din Ribicioara am făcut și alte 
reparații, am realizat un sistem de 
drenaj al apelor. Acum lucrarea s-a 
încheiat și așteptăm doar aprobarea 

comisiei de recepție”, a declarat pri
marul comunei Ribița, loan Faur.

Restaurare 
realizată de experți

Lucrările de restaurare au început 
în anul 2006 și au fost executate dc 
către soții Sanda și Pavel Bucur, experți 
acreditați de MCP și totodată adminis
tratorii firmei Arc Mondo Art SRL. 
Echipa a fost completată cu fiica lor, 
Ana Bucur, specializată la rândul său în 
restaurare, precum și o studentă la Arte 
Plastice de la Universitatea din Cluj. în 
prima etapă a avut loc o consolidare a 
bolților bisericii realizată de artistul 
Pavel Bucur, specialist și în restaurare. 
Intervențiile au continuat cu restaurarea 
picturii. „Lucrarea a fost grea, în primul 
rând pentru că suportul de lemn pe care 
a fost realizată pictura se găsea într-o 
stare de conservare foarte precară. Ex
ista riscul ca valoroasa pictură să se 
piardă în întregime. Pictura, care 
potrivit specialiștilor datează de pe la 
1760, a fost aplicată direct pe lemn. La 
îmbinarea bârnelor pereților sau a scân
durilor din bolți au fost aplicate bucăți 
de pânză sau chiar de hârtie. Ca un fapt 
inedit, unele bucăți de hârtie se pare că 
provin chiar din caietul de modele al 
pictorului, pentru că am găsit foi pe 
care apar desenate figuri de sfinți. Prin 
intervenția noastră s-a recuperat în în

tregime pictura. Urmează ca lucrarea să 
fie recepționată”, a spus restauratorul 
Sanda Bucur.

Un monument salvat

Biserica de lemn din Ribicioara 
datează probabil din secolul al XVIII- 
lea și poartă hramul „Cuvioasa 
Paraschiva”. Cum satul Ribicioara este 
atestat încă în secolul XV este posibil 
ca biserica actuală să fi înlocuit un lăcaș 
de cult mai vechi. Biserica are o navă 
dreptunghiulară și un altar pătrat, 
decroșat. Turnul clopotniță înalt este 
protejat de un coif ascuțit. învelitoarea 
construcției, aflată într-o avansată stare 
de degradare în urmă cu câțiva ani, a 
fost renovată prin grija primarului loan 
Faur. Până la actuala restaurare, biser
ica a mai suferit și alte intervenții, re
alizarea unor noi picturi fiind 
consemnată în secolul al XIX-lea. 
Potrivit lui Nicu Jianu și Marcel Lapteș, 
autorii unui volum despre bisericile de 
lemn hunedorene, pe balustrada corului 
apare următoarea inscripție: „Această 
sfântă biserică s-a înnoit în anul 1865 
de Ioan Cuc zugrav din Valea Lupșii, 
prin îndemnarea parohului din June, 
fiind administrator la Ribicioara”. 
însemnarea se referă la imaginea Cu
vioasei Paraschiva pictată în spațiul de 
deasupra corului. Lucrările recente au 
scos la iveală o însemnare și mai veche 
prin care se atestă faptul că pictura bis
ericii s-a „reînoit” în anul 1812. Sal
varea monumentului de la Ribicioara 
constituie un exemplu demn de urmat 
pentru edilii altor comune zărăndene 
care dețin pe teritoriul lor astfel de bi
juterii ecleziastice.

Cătălin Rișcuța
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Poți muri din cauza unei greșeli de tipar.
- Mark Twain
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Vine frigul, vine răceala!
Este deja un ritual anual: ano

timpul rece se apropie și în 
ciuda tuturor eforturilor de

puse, vă alegeți cu o răceală.
Cu un program de muncă 

aglomerat, nu vă permiteți să 
luați o pauză de câteva zile 

doar pentru a trata o tuse ti
midă și o răgușeală. Multi din

tre noi încercăm să ignorăm 
răceala și sperăm că simpto- 

mele vor dispărea cu un minim 
- de efort. Deși există și astfel de 

•zuri. în multe situații simpto- 
mele răcelii continuă să per

siste pentru perioade 
îndelungate, care par 

o eternitate.

--Răceala este cea mai cunoscută și 
nu. umună boală, ale cărei semne sunt 
recunoscute cu ușurință. Se manifestă 
prin dureri de gât sau înroșirea acestuia, 
dureri de cap și febră, înfundarea nasu
lui sau scurgerea de secreții nazale, 
strănut, respirație dificilă pe nas și un
eori febră. Aceste simptome apar la 2- 
3 zile de la infecție și durează între 2 și 
14 zile, peste două treimi din bolnavi 
vindecându-se în cel mult o săptămână, 
în cazul în care simptomele persistă 
mai mult de două săptămâni, înseamnă 
că aceasta este mai mult decât 
consecința unei răceli, ea poate fi 
consecința unei alergii.

Vremea rece
este un factor propice 
producerii răcelii?

Deși foarte multe persoane cred că 
răceala apare în urma expunerii la frig, 
studiile au arătat că aceste ipoteze 
influențează nesemnificativ apariția 
răcelii. Prezența polipilor nazali, a 
alergiilor care afectează mucoasa 
nazală și a stresului prelungit, cresc 
riscul producerii răcelii.

Mod de transmitere

Viroza respiratorie se transmite pe 
diferite căi, în funcție de tipul virusului. 
Astfel, banala răceală se poate trans

mite prin inhalarea picăturilor sus
pendate în aer care se găsesc acolo de 
un timp îndelungat, prin inhalarea par
ticulelor relativ mari ale secrețiilor res
piratorii, care ajung în aer pentru scurt 
timp sau prin contactul secrețiilor res
piratorii infectate cu pielea sau 
obiectele înconjurătoare, urmat de atin
gerea ochilor sau a nasului.

Studiile de epidemiologie au arătat 
că riscul transmiterii infecției de la un 
bolnav este între ziua a doua și a patra 
de la contactarea acesteia, când nivelul 
virusului în secreții este cel mai ridicat. 
Din cauza existenței unui număr foarte 
mare de virusuri și a faptului că fiecare 
virus conține propriul antigen, nu există 
încă un vaccin care să combine toate 
antigenele existente și care să poată 
preveni răceala.

Principalele cauze pentru care 
îmbunătățirea stării de sănătate în
târzie să apară

Lipsa de odihnă

Somnul poartă un rol important în 
menținerea sistemului imunitar. Un 
studiu publicat recent demonstrează că 
persoanele care dorm mai puțin de 7 
ore pe noapte sunt de 3 ori mai predis
puse la răceală decât persoanele care 
dorm în medie 8 ore. De asemenea, în 
momentul contactării unei răceli, recu
perarea va fi mai anevoioasă dacă în 
perioada premergătoare nu ați avut 
parte de suficientă odihnă. Deși de 
multe ori programul de muncă nu per
mite acest lucru, în cazul contactării 
unei răceli se recomandă repaus la 
domiciliu.

Consum insuficient 
de lichide

Fluidele sunt importante în 
menținerea unui organism sănătos. în 
cazul în care răceala persistă, asigurați- 
vă că organismul este hidratat suficient 
și creșteți consumul de lichide. Lipsa 
lichidelor poate cauza discomfort și 
deshidratare, deoarece nevoia de 
lichide a organismului crește pe fondul 
temperaturii ridicate. în unele circum
stanțe, lipsa unei hidratări 
corespunzătoare poate contribui la 
persistența simptomelor de răceală.

Administarea 
îndelungată 
de decongestionante

Folosite cu limită, aceste medica
mentele sunt utile în tratamentul con
gestiei nazale, reducând inflamația și 
edemul mucoasei nazale și ușurând ast
fel respirația. Spray-urile nazale au cele 
mai rapide rezultate: efectele pot fi 
resimțite după 1-3 minute. Acestea sunt 
contraindicate însă a fi utilizate pe pe
rioade mai lungi de 3 zile, deoarece 
efectul lor scade și este necesară o apli
care tot mai frecventă în vederea 
obținerii acelorași rezultate. Totodată, 
utilizate timp îndelungat, spray-urile 
nazale pot produce dependență. Decon- 
gestionantele orale se administrează la 
intervale de 4-6 ore și acționează în 
medie după 20-30 de minute de la ad
ministrare. Printre principalele efecte 
adverse ale decongestionantelor se 
numără: iritarea mucoasei nazale (în 
cazul sprayurilor), insomnie, tremor, 
uscăciunea gurii, tensiune, constipație, 
dificultăți la urinare etc. (în cazul de
congestionantelor orale).

Administarea unui 
tratament greșit

Răcelile comune pot fi ușor con
fundate cu infecția sinusurilor sau finita 
alergică. De multe ori, pacienții, 
convinși că suferă de o răceală ce 
durează de câteva săptămâni, nu 
realizează că starea lor nu se 
îmbunătățește deoarece tratează o 
afecțiune greșit diagnosticată.

Situațiile în care alergiile sunt 
confundate cu .răceala sunt destul de 
frecvent întâlnite, susțin specialiștii, 
mai ales din cauza simptomelor simi
lare. Există însă câteva moduri prin 
care se poate face diferența între cele 2 
afecțiuni. Simptomele răcelii se 
manifestă, de regulă, de la nivelul gâ
tului în sus și ating apogeul după câteva 
zile. Alergiile, pe de altă parte, se pot 
manifesta printr-un set de simptome 
persistente. Deși tușea, secrețiile 
nazale, strănutul sunt simptome co
mune ambelor afecțiuni, durerile mus
culare, slăbiciunea și lipsa apetitului 
sunt carecteristice răcelii. O metodă 
recomandată de specialiști în distin-

Durerile de cap ce persistă după o răceală banală potji semn 
de inflamație a sinusurilor

gerea celor două afecțiuni este admin
istarea unui antihistaminic; în cazul în 
care simptomele se diminuează sau dis
par, este vorba despre alergii.

Un alt motiv pentru care simp
tomele răcelii pot persista îl reprezintă 
infecția sinusurilor (sinuzita), o 
afecțiune frecventă în cazul persoanelor 
care s-au confruntat cu răceala pe o 
perioadă mai lungă de timp. Sinuzita 
poate fi dificil de diagnosticat, în spe
cial în stadiile incipiente. Principalele 
simptome sunt: durerea facială, durerea 
de cap, febra, secreții nazale verzui sau 
galbene; în astfel de situații, se 
recomandă tratamentul antibiotic.

Tratarea exclusiv 
cu remedii naturiste

Tratamentele pe bază de plante 
pentru răceală sunt cunoscute de toată 
lumea. Echinaceea, spre exemplu, a 
fost mereu considerată un remediu mi
nune pentru răceală. Cu toate acestea, 
studiile desfășurate de Institutul 
Național de Sănătate nu au descoperit 
niciun beneficiu al folosirii plantei în 
cazul răcelii. De asemenea, bazarea ex

clusiv pe suplimente, precum vita
minele C și D, în tratarea răcelii, poate 
reprezenta o atitudine greșită, deoarece, 
deși vitamina C a fost întotdeauna 
asociată cu tratamentul răcelii, nu 
există studii suficiente care să confirme 
acest lucru. în ceea ce privește benefici
ile vitaminei D în lupta cu răceala, 
există un studiu care demonstrează că 
un nivel scăzut de vitamina D în organ
ism favorizează contactarea unei răceli, 
dar nu s-a determinat dacă adminis
trarea unui surplus de vitamina D poate 
preveni sau scurta durata de mani
festare a simptomelor.

Un program 
de exerciții prea sever

Deși greu de imaginat, multe per
soane care se confruntă cu simptomele 
de răceală nu doresc să renunțe la pro
gramul strict de exerciții fizice. Sportul 
este într-adevar recomandat de 
specialiști pe perioada bolii, însă în an
umite limite. Suprasolicitarea organis
mului, prin realizarea unui program de 
exerciții complicat și de lungă durată, 
poate afecta imunitatea.

CM' K
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România este țara europeană, in care oamenii dau cea mai mare parte din salarii pe 
alimente. Ce-i drept, românii au și cele mai mici lefuri. Deoarece câștigă puțin, româ
nii dau 40% din venituri pe mâncare, în vreme ce europenii din Vest alocă doar 15 
procente. Potrivit datelor Oficiului European de Statistică, prețurile medii la alimente 
au fost în țara noastră, anul trecut, echivalente cu 66% din media europeană. Cele 
mai scumpe produse alimentare sunt cele din coșul zilnic al românilor.
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Polițiștii își reduc 
activitatea începând de luni

Polițiștii își reduc activitatea, în
cepând de luni nu mai participă la au
dieri în dosarele penale, nu mai dau 
amenzi, nu mai dirijează circulația, a 
declarat miercuri, președintele Sindi
catul Național al Polițiștilor și Per
sonalului Constractual (SNPPC), 
Marian Gruia.

Liderul polițiștilor a declarat că 
polițiștii își vor limita activitatea la 
75 la sută, pentru că sunt plătiți doar 
75 la sută. Membrii din teritoriu au 
cerut chiar întreruperea totală a 
activității.

"Din 20 septembrie anumite 
activități vor fi reduse. Polițiștii vor 
merge în teren, dar vor sta în puncte 
fixe, nu vor acționa decât la apelurile 
de urgență 112. Poliția rutieră nu va 
mai dirija circulația, nu va mai da 
amenzi, ci doar avertismente, nu vor 
mai face audieri în dosarele penale. 
Protestul nostru este similar cu cel al 
magistraților. Avertizăm autoritățile 
să nu facă presiuni la adresa noastră 
că s-ar putea să se trezească cu o

Violul e una dintre infracțiunile 
cel mai puțin pedepsite 
din Statele Unite

în 2009 au fost comise în Statele 
Unite 88.097 de violuri, potrivit sta
tisticilor FBI, dar această infracțiune 
rămâne una dintre cel mai puțin 
denunțate și pedepsite, susțin vic
timele, asociații și mai mulți polițiști 
audiați marți în Congres.

Potrivit unei anchete privind 
violența împotriva femeilor, o femeie 
din șase este agresată sexual în decur
sul vieții în Statele Unite și jumătate 
din victime au mai puțin de 18 ani.

Doar 5 la sută din violatori sunt 
găsiți vinovați și 3 la sută sunt 
încarcerați, subliniază Eleanor 
Smeal, președintele Feminist Major
ity Foundation. "Pe scurt: 15 violatori 
din 16 rămân liberi", afirmă asociația 
Rape, Abuse and Incest National Net
work.

Cu toate acestea, violul este 
. '"fracțiunea cea nlai gravă după 

omor, în clasamentul realizat de 
poiiția federală (FBI).

O definiție învechită a violului, 
teama victimelor de a nu fi supuse la 

i violențe suplimentare, confruntarea 
I cu interogatorii umilitoare, precum și 
V o poliție uneori sceptică și 

revoltă fără precedent", a spus Gruia.
SNPPC a solicitat o întâlnire 

urgentă cu premierul Emil Boc, dar 
nu au primit încă răspuns. "Din 
informațiile pe care le dețin sindi
catele, șefii inspectoratelor județene 
au comunicat ierarhic despre starea 
de tensiune care se acutizează în 
unități fără a se solidariza cu prob
lemele personalului. în acest context, 
conducerea superioară a poliției fără 
să prezinte public o viziune, o strate
gie sau un plan de măsuri motivat a 
reacționat transmițând conducerilor 
profesionale teritoriale atenționări 
privind interdicția polițiștilor de a de
clara sau de a participa la grevă", a 
zis Gruia.

Liderul sindical a precizat că 
polițiștii nu vor declara grevă și nici 
nu vor participa la această formă de 
protest, acțiunile lor fiind similare cu 
cele ale magistraților din septembrie 
2009 și polițiștii va trebui să fie 
tratați similar cu magistrații de către 
instuțiile statului.

incompetentă reprezintă motive pen
tru ca mare parte din violuri rămân 
nepedepsite, susțin mai multe victime 
și asociații.

în legătură cu definirea 
infracțiunilor, întocmită de FBI și 
care datează din 1927, nu sunt re
cunoscute ca violuri ("forcible 
rape"): actele de incest, violul prin 
sodomie - deci violul masculin -, vi
olul cu un obiect, chiar dacă există 
răni, și violul oral.

"Definiția restrânsă și învechită 
a violului în Uniform Crime Report 
minimizează numărul de violuri 
reale", potrivit Feminist Majority 
Foundation. Numărul acestor 
infracțiuni este dat de numărul vic
timelor și nu de cel al violatorilor, 
continuă organizația.

în plus, "marea majoritate a vic
timelor agresiunilor sexuale nu le 
denunță poliției, pentru că ele se tem 
că nu vor fi luate în serios sau că vor 
fi învinovățite pentru agresarea lor", 
a subliniat Carol Tracy, directoarea 
asociației Women's law Project din 
Philadelphia.

_______ >

Sindicatele ies în stradă din 20 septembrie
Vicepreședintele Cartel Alfa Liviu 

Apostoiu a anunțat că, luni, pe 20 sep
tembrie, între orele 10.00 și 18.00 vor 
fi organizate acțiuni sindicale în toate 
județele țării, iar între 22 și 27 septem
brie în același interval orar vor ieși zil
nic aproximativ 4.000 de oameni în 
Piața Victoriei, potrivit Mediafax.

Pe 22 septembrie vor participa 
federațiile din sănătate, pe 23 federațiile 
din educație, pe 24 federațiile din sec
torul economic, poliție și penitenciare, 
iar pe 27 federațiile din administrație 
și chimie.

Reprezentanții Cartel Alfa au afir
mat că pe 27 septembrie vor intra în 
grevă generală pe termen nelimitat. 
Este posibil să li se alăture și membrii 
Federației Naționale a Sindicatelor din 
Administrație.

CNSRL Frăția și BNS s-au retras 
de la acțiunile stabilite în comun cu 
Cartel Alfa, iar Meridian nu a trimis 
încă un punct de vedere. "Este re
gretabil că pentru prima dată 
confederațiile sindicale nu mai reușesc 
să se înțeleagă. Este regretabil modul în 
care anumiți colegi răspund la altfel de 
comenzi decât cele ale membrilor lor, 
pentru că pierderile suferite de toți 
salariații vor fi greu de recuperat", a de
clarat vicepreședintele Cartel Alfa, loan 
Homoș.

Președintele Sindicatului Național 
al Funcționarilor Publici (SNFP) a 
anunțat, marți, că circa 34.000 de 
sindicaliști vor intra în grevă generală 
pe 27 septembrie pe termen nelimitat.

Rata șomajului a scăzut în august la 7,39%
Rata șomajului a scăzut, în august, 

la 7,39 % față de 7,43 % înregistrat în 
luna anterioară, numărul total de șomeri 
ajungând la 675.790 de persoane, 
informează Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, în luna au
gust a anului trecut rata șomajului a fost 
6,6%.

După criticile președintelui Sed Lex, 
Vasile Marica, care a spus că 
funcționarii nu sunt încă pregătiți de 
grevă, liderul SNFP a hotărât să amâne 
acțiunea până în luna octombrie.

Sindicaliștii vor stoparea 
disponibilizărilor, stabilirea de pro
grame concrete de investiții finanțate 
corespunzător pentru păstrarea și 
crearea a noi locuri de muncă, alte 
solicitări sunt legate de nemodificarea 
legii pensiilor în sensul să nu crească 
vârsta de pensionare, să nu se schimbe 
modul de calcul al pensiei, să nu fie 
eliminate categoriile speciale și de
osebite. De asemenea, Cartel Alfa cere 
să nu fie modificat Codul muncii, re
spectiv să nu fie desființate contractele

Din numărul total de șomeri, 
289.490 sunt femei, rata șomajului în 
rândul lor fiind de 6,84%.

Cele mai mari rate ale șomajului 
au fost înregistrate în județele: 
Mehedinți (12,31%), Teleorman 
(11,86%), Vaslui (11,64%), Covasna 
(11,19%), Gorj (10,89%), Ialomița 
(10,58%), Dolj (10.41%), Alba 

colective de ramură, cele la iii ,-il 
național, să nu fie desființată protecția 
socială a salariaților la concediile colec
tive, să nu fie desființat contractul indi
vidual de muncă pe durată 
nedeterminată pentru a fi transformați 
salariații în zilieri.

Sindicaliștii mai cer un J.ariu 
minim garantat în plată de 750 de lei, 
păstrarea coeficienților de ierarhizare 
din legea,salarizării unice, grila de ier
arhizare să rămână 1/12, nu 1/15, mod
ificarea legii inspecției muncii, 
renunțarea la toate măsurile de austeri
tate impuse de guvernul Boc, salariul 
de bază 1 să fie salariul minim garantat 
în plată pe economie.

(10,29%), Prahova (10,27%), Hune
doara (10,17%), Galați (10,17%), W- 
cea (9,59%), Buzău (9,53%), Caraș! 
Severin (9,39%), Neamț (9-A|%),' 
Giurgiu (8,87%), Harghita (< S%). 
Dâmbovița (8,70%), Bacău (8,56%),, 
Călărași (8,45%), Mureș (8,30%),■ 
Brăila (8,18%), Sălaj (8,11%), Olt, 
(7,73%), Argeș (7,71%), Suceava 
(7,70%), Vrancea (7,67%), Brașovl 
(7,60%).

Rata șomajului a fost sub procen
tul înregistrat la nivel național înj 
județele: Iași (7,36), Tulcea (7,27%),| 
Bistrița (7,06%), Maramureș (6,66%), 
Satu Mare (6,23%), Sibiu (6,08%),i 
Bihor (6,04%), Botoșani (5,91%), Cluj 
(5,87%), Arad (5,59%), Constanța 
(5,11%), Timiș (4,28), București 
(2,79%) și Ilfov (2,69%).

Din totalul șomerilor înregistrați la 
nivel național, 327.144 sunt șomeri- 
indemnizați iar 348.646 de 
neindemnizați. —*

i
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Din ciclul, „cu lobda prin cucuruz”: Goluri multe 
în debutul Campionatului Județean

Etapa inaugurală din campionatul 
județean de fotbal a adus o avalanșă de 
goluri. S-a marcat din toate pozițiile, iar 
unele rezultate demonstrează că unele 
formații sunt... doar la număr. Dintre 
grupările care au plecat ca din tun în 
acest an amintim: Dacia Boșorod, 
Roben Hațeg, Goanță Ghelari sau 
Sprint Luncoiu de Jos. Printre 
formațiile care încă se ascund „prin cu
curuz” după startul campionatului se 
numără CFR II Simeria, Voința 
Vălișoara sau AS Sântămaria Orlea. 
Cele 30 de echipe care s-au înscris anul 
acesta în cele trei serii ale ligii a V-a 
(Strei, Mureș, Brad) arată că fotbalul nu 
are frontiere. De la Milano la Boșorod 
și de la Manchester la Bucureșci, bucu- 

5 fotbalului rămâne este neprețuită....

Iată rezultatele și clasamentele complete după 
prima etapă din acest sezon:

Seria Strei, etapa I:

Retezatul Râul de Mori - Narcisa Sălașul de Sus 3-2 
AS Sântămăria Orlea - Roben Hațeg 2-5
Măgura Pui - Streiul Baru Mare 2-1

Cetate Răchitova - Unirea General Berthelot 4-1 
Sargeția Bretea Romană a stat

CLASAMENT:

1. Roben Hațeg 1 1 0 0 5-2 3p
2.Cetate Răchitova 1 1 0 0 4-1 3p
3.Retezatul R.de Mori 1 1 0 0 3-2 3p
4.Măgura Pui 1 1 0 0 2-1 3p
5. S argeția B. Romană 0 0 0 0 0-0 Op
6.Narcisa Sălașul de Sus 1 0 0 1 3-2 Op
7.Streiul Baru Mare 1 0 0 1 1-2 0p
8.AS Sântămăria Orlea 1 0 0 1 2-5 0p
9.Unirea Grai Berthelot 1 0 0 1 1-4 0p

1.Dacia Boșorod 1 1 0 0 7-1 3P
2.Goanță Ghelari 1 1 0 0 5-1 3p
3.Agrocompany Băcia 1 1 0 0 5-1 3p
4.Unirea Vețel 1 0 1 0 2-2 3p
5.Real Sânandrei 1 0 1 0 2-2 1P
6.Cema Lunca Cernii 1 0 1 0 1-1 1P
7.Silva Miracol Hărău 1 0 1 0 1-1 1P
8.CS Ghelari 1 0 1 0 0-0 1P
9.Minerul Teliuc 1 0 1 0 0-0 1P
lO.Streiul Sim. Veche 1 0 0 1 1-5 0p
11. Beri anul Beriu 1 0 0 1 1-5 0p
12.CFR II Simeria 1 0 0 1 1-7 0p

1 .Sprint Luncoiu de Jos 1 1 0 0 6-2 3p
2.PonoruI Vața 1 1 0 0 2-0 3p
3.Mureșul Brănișca 1 1 0 0 4-3 3p
4.Unirea Șoimuș 1 1 0 0 3-2 3p
5.Șoimul Băița 0 0 0 0 0-0 0p
6.Santos Boz 1 0 0 1 3-4 0p
7.Recolta Bucureșci 1 0 0 1 2-3 0p
8.Unirea Buceș 1 0 0 1 0-2 0p
9.Voința Vălișoara 1 0 0 1 2-6 Op

Seria Mureș, etapa I:

Berianul Beriu - Goanță Ghelari 1-5
Agrocompany Băcia - Streiul Simeria Veche 5-1 
Silva Miracol Hărău - Cema Lunca Cernii 1 -1 
Real Sântandrei - Unirea Vețel 2-2
Dacia Boșorod - CFR II Simeria 7-1
Minerul Teliuc - CS Ghelari 0-0

CLASAMENT:

Seria Brad, etapa I:

Recolta Bucureșci - Unirea Șoimuș 2-3
Ponorul Vața - Unirea Buceș 2-0
Santos Boz - Mureșul Brănișca 3-4
Voința Vălișoara - Sprintul Luncoiul de Jos 2-6 

Șoimul Băița a stat

CLASAMENT:

Oltenii, mulțumiți de tragerea

Spectacol total în fotbalul amator de sub cetate
Campionatul de amatori de 
la Deva de anul acesta este 
mai spectaculos ca nicio

dată. Drept dovadă stă fap- 
tl că în seria I, nu mai 

puțin de șapte echipe au 
acumulat numărul maxim 
de puncte, după primele 
patru etape ale acestui 

sezon. Nici în cea de-a doua 
serie, lucrurile nu stau mai 
diferit, primele cinci echipe 
având toate câte 12 puncte. 

Liderii celor două serii 
(Avantaje II și E.F.C Anoni

mii) au marcat împreună 
106 goluri și au primit doar 

10 goluri!!

Iată rezultatele complete ale 
etapei a patra:

Seria I
Boromir - SL Gaz Metan Deva 1-17 
Alsicon - Full GSM 0-3
Pera BMW - Alfa Team Cristur 1 -1 
Sews Deva II - AS Electroconat 3-9 
FC Săgeata Bar - Liverpool 2-7 
CS Quasar Deva - Big Eco 3-0 
Sporting Deva - Autonet Deva 0-25 
AVS Deva - Bamboo 5-6
Paloma - Avantaje II 0-8
Golden Team - Alaska 2-6

Seria II
Ozana - Partizan Deva 0-1
Vulturii Deva - Sews Deva I 3-3
Inter Deva - Primavera Design 1 -8 
D.P.D-Azaria 2-1
OMV Hd. - CSS Honved Deva 6-2
C.F.R - Gladiatorii 9-0
AS FC Cristur - Avis 3 7-1

Liceeni - Grawe Deva 1-2
Voința Vălișoara - Young Boys 1 -3

CLASAMENT. Ser a 1:
1. Avantaje II 4
2. Autonet Deva 4
3. Full GSM 4
4. CS Quasar Deva4

17. Golden Team 4
18. Sporting Deva4
19. Boromir 4
20. Alsicon 4

4 0 0 59-2 12p
400 53-4 12p
4 0 0 43-3 12p
4 0 0 45-6 12p

0 0 4 8-53 Op
0 0 4 0-54 Op
0 0 4 3-73 Op
0 0 4 4-29-3p

CLASAMENT, Seria II
1. E.F.C Anonimii 4 4 0 0 47-8 12p
2. Primavera Design4 4 0 0 29-6 12p
3. AS FC Cristur 4 4 0 0 25-8 12p
4. C.F.R. 4 4 0 0 25-8 12p

17. Voința Vălișoara4 0 0
18. Inter Deva 40 0
19. Continental 4 0 0
20. Gladiatorii 4 0 0

4 11-28 Op
4 7-32 Op
4 6-34 Op
4 5-41 Op

Dacă antrenorul Ionel Augustin 
și-ar fi dorit mai mult un duel cu Di
namo sau Steaua în șaisprezecimile 
Cupei României, reprezentanții 
Universității Craiova, adversarii 
Minerului, s-au declarat mulțumiți de 
tragerea la sorți care a avut loc, marți, 
la Casa Fotbalului. Președintele 
clubului din Bănie, Silvian Cristescu, 
a admis că oltenii au avut noroc la 
acesată tragere la sorți, dar că, 
totodată, Minerul Lupeni nu trebuie 
subestimată. „ Poate am avut și puțin 
noroc, pentru că am picat cu ultima 
echipă rămasă în urna C. Dacă nu am 
fi fost extrași, am fi picat cu o echipă 
de prim eșalon și ar fi fost puțin mai 
dificil. Oricum, indiferent de adversar,

vom trata serios competiția. Este unul 
dintre obiectivele pe care le avem și 
sperăm că vom reuși după mult timp 
să ajungem în fazele superioare. 
Sperăm să nu mai fie problemele din 
sezonul trecut, atunci când am fost 
«ajutați» să părăsim competiția", a 
spus președintele „juveților ".

Partida din Vale se va disputa 
într-una din zilele de 21, 22, sau 23 
septembrie, iar învingătoarea va primi 
din partea FRF, 6500 de euro, în 
vreme ce învinsa va primi 3500 de 
euro. Câștigătoarea Cupei României, 
ediția 2010-2011, va încasa din partea 
Federației, 265.000 de euro. Valoarea 
totală a premiilor oferite de organiza
tori este de 750.000 de euro.

CALfAZABAlIMLUI Hf.150 Uânnă V0LVM

E.F.C. Anonimii - Continental 17-0

Telefon: 0761 - 973.940

PROGRAM
zilnic 08-21
Duminica 0917

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

GLASUL HUNEDOAREI

- S spălări 11 graUsl
- leg'timație (exterior ■* interior, 16 rom

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

R.de


Umor...

- Când se oprește o femele

din vorbit?...

- La două ore...

!

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Instruit V >
Est

Urmăriți 
A deșerta , 

~ Cută '*'

Poetic

Albit de 
zăpadă

>

Doar un 
strop

>

Cărăuși 

Brutărie 
la armată

>

Presat

în pace!

Vas de 
băut

Dicționar: Râmi, Sin, Șiș. Reconstituire
Armă

viorel Naohi • vladimirescu

Zi de 
odihnă

Deplasat

Pasă 
mare

A supăra

Poem

Frigu- V 
r°?i 

Aduce

Matrozi
Rigid
Uriași

> V

înmi
resmat 

A ierta

Soare

Primitor

Carte 
mare

>
Arămii 

pe mijloci
Din’ 

Rusia

V

Campion

Suită

Ritm 
mediul

Cadetl

Simțul 
măsurii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 A
6 A
7

8

y

10

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACID, ACU, ACUM, AM, AHA APE, AȚĂ, 

VAT, BE, BO, CĂMARA, DAC, DISCUTABIL,

Nevă
zător

Limită

TV^1
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
@7:30 La prima oră (matinal) 
08:00 Armăsarul sălbatic 
08:30 Contur RO Episodul 4 
09:00 Banca de alimente 
09:@5 Verde'n față (rel.) Episodul 20 
09:10 Palatele lumii Episodul 8 
@9:40 Mari evenimente în natură 
10:15 Dovadă de iubire

’*11:15 Fotbal UEFA Champions Lea
gue (rel.)

12:45 Iubiri dincolo de ecran
12:55 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 19.) 
13:55 Istorii de buzunar 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 

114:45 Banca de alimente 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general 
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc 
18:25 învinge apele!
18:35 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 20.) 
19:35 Banca de alimente

® 89:40 Sport
«fc 20:00 Telejurnal; Sport; Meteo
* 21:10 O altă viață (dramă muzicală, 

2004) 118' cu Kevin Spacey 
23:10 CSI - Crime și investigații (ac

țiune, - 7.) cu Marg 1 lelgenber- 
ger, George Eads, Paul 
Guilfoyle, Eric Szmanda

Animai 
tibetan DE CE

Pană de 
lemn

07:00 Cercul vieții
07:55 învinge apele!
08:00 Tandem de șoc
09:00 Arabela se întoarce
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 Liber pe contrasens
11:15 Aromânii (rel.)
11 "M Raliu Raliul "Drumul mătăsii"
11:55 Vorbe peste timp
12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Chip și asemănare (rel.) 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. -36.)
17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 8.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 învinge apele!
18:30 Aromânii
19:00 Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 14.)
20:00 Lege și ordine (SU A serial po

lițist, 1990 - 24.) 45' cu Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

21 :00 Imaginea Succesului
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Minciuni (SUA dramă, 1997) 

10T cu Kevin Bacon, Brad 
Renfro, Maximilian Schell. Ca- 
lista Flockhart

AVAT,
DISTILABIL, £B, EG, ILIRE, IR, IRECUZABIL, 

IREPARABIL, IVĂR, ÎNTĂRÂTORI. 
ÎNȚELENIRE, LEGUMICOLA, LEZA, 

LIBERABILĂ, OMIZI, ORARA, STILIZA, 
STIMATĂ, TAB, TAȚI, TELALI, URÂLE- 

Petru Ardelean - ARAD

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

1 3 5 6
6 3 9 4 5

3 6 1 7 2
8 6 3 7 1 4

7 4 1 5 9 3

anter^^ acasa
@6:00 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 07:30 Nimeni nu-i perfect
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Legământul 08:00 Galileo
11:15 Crimă în stil clasic (SUA poli- 10:00 Comoara din Damasc 11:15 Predestinați 08:20 Sport cu Fiorentina

țist, 1976) 73' Cu Peter Falk, 12:00 Tânăr și neliniștit tSl A serial. 12:30 O mare de pasiune 09:15 Se rezolvă...ami go (italian co-
Tim O'Connor 1973, rel. - 3823.> 14:00 Marina medie, 1972, rel.)

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 15:30 Victoria 11:30 Casă, construcție și design
14:00 Fetele Bond sunt eteme (SUA 13:45 Știu ce-am văzut 16:25 Vremea de ACASĂ 12:00 Focus Monden

film documentar, 2002) 46' cu 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Legământul 13:15 Camera de râs
Maryam d’Abo. Halle Berry, Ur- 1973 -3824.) cu Heather Tom, 17:30 Poveștiri adevărate 14:00 Atlantida (francez-italian aven-
sula Andress, Honor Blackman Christel Khalil. Lauralee Bell, 18:30 O mare de pasiune tură, 1992) cu Tcheky Karyo

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune Don Diamont 19:30 Săracii tineri bogați 16:00 Cireașa de pe tort
concurs, rel.) Prima ediție 17:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați (mexican serial, 17:00 Trăsniții

16:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 2009) 45' cu William Levy Gu- 18:00 Focus 18 90'
17:09 Acces Direct vertisment, 2007) tierrez, Jacqueline Bracamontes 19:00 Focus Sport
19:0® Observator 19:00 Știrile Pro TV 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Viteză maximă (SUA film de 20:00 Poseidon (SUA film de catas- serial, 2008) cu Martin Karpan, 20:30 îmblânzirea scorpiei

acțiune, 2002) 94' cu Antonio trofă, 2006) 98' cu Josh Lucas, Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 21:30 Focus Monden
Sabato Jr.. Adam Baldwin, Alex Richard Dreymss, Kurt Russell, rona, Jose Guillermo Cortines 22:15 Trăsniții
Jolig, Michael Sutton Emmy Rossum 22:30 Poveștiri de noapte 23:00 Justiție oarbă (SUA dramă,

22:30 Observator 22:00 Fotbal: Liverpool - Steaua Eu- 23:30 7 păcate (brazilian serial de 2000) cu Gilbert Glenn Brown,
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de ropa League dramă, 2007) cu Gabriela Robert David Cochrane, Arlen

divertisment) Duarte. Clâudia Jimenez Escarpeta, Sticky Fingaz

14:45 Mat multe versiuni ale mele 16:15
16:10 Viața secretă a albinelor (SUA dramă, 2008) 16:45
18:00 Despre fericire și alte nimicuri (englez co- 19:00

medie, 2008) 118' cu Sally Hawkins, Andrea Riseborough 20:00
20:00 Ce este o familie? (SUA film documentar, 2010)
20:45 Numele jocului: Fotbal (englez-SUA dramă biografică, 2009) 21:00
22:25 High Life (canadian comedie, 2009) 75' cu Timothy Olyphant, Step

hen McIntyre. Rossif Sutherland, Joe Anderson 22:00
23:45 Marți (englez thriller, 2008) 79’ cu Ashley Walters, Philip Glenister

Un bărbat bun la toate (englez serial de comedic. 1990 - 2.)
Casa Ninei (francez dramă, 2005) 106' cu Agnes Jaoui 
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 3.) 
Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 6.)

60' cu Karen Cliche, Tobias Mehler, Zak Santiago 
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 19.) 30' cu Laura San Giacomo, 

George Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni
Dușman de moarte (german-SUA film de acțiune, 1999) 95' cu Eric 

.Roberts, Hannes Jaenicke. Tatjana Patitz, Dean Stockwell

Ri



Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhuHedoarei.hlogspot.com/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva zidar rosar-tencuitor

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

agent comercial

•barman 3

betonist 1

casier 23

cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgherțexclusiv restaurator)
4

educatoare I

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

învatator 1

li* . comercial 68

agent de securitate

lucrator gestionar 1

Telefon: 0755.999.917

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

cusător piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

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

mecanic utilaj

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

operator instalații dincentrale elec
trice 4

tâmplar manual ajustor montator
12

șofer autocamion/masina de mare
turui 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

Petroșani

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.Ia 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 montator accesorii pentru calapoade
1

electricean în construcții 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 25

operator calculator electronic °i 
rebele 3

I

ospătrt xțjner)
——
pavator

1

10

prelucrător produse ceramice prin 
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

tractorist

g

1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor
2de mare capacitate

gestionar depozit

îngrijitor clădiri

lăcătuș montator

I

10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

asfaltator

munc.necal.Ia asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

controlor calitate

dispecer

finisor terasamente

zidar rosar-tencuitor 3

Telefon: 0755.999.918

1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

2

cusator articole marochinarie
1

1

4

încarcator-descarcator 1

lacatus montator I

Mică publicitate

i Vând garsonieră în Deva , et. 1, zonă liniștită, gaz, 2 focuri centrală termică. Tel. 0723.571.852

■ j/asă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ei. 
'•TeîfrP48.347.128

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
st=540ițtn. apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.000lei. Tei. 0748.347.128

Vând cU_4^vilion în Băcia, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, debara, anexe, apă, curenz, cana
lizare în curte. Preț llO.OOOlei. Tel.0729.015.069

Vând apartament 2 camere în Vulcan. Tel. 0723.469.692

Vând apartament 4 camere în Simeria, zonă ultracentrală, etaj intermediar, bloc din BCA, 2 bal
coane, 2 bai, hol, bucătărie. Preț 190.0001ei neg. Tel.0740.965.191

Schimb apartament 3 camere în Simeria cu casă în Simeria sau sate.Apartament în bloc de că
rămidă, decomandat, amenajat. Preț 130.000. Tel. 0729.015.069

Ofertă specială! Vând urgent garsonieră în Simeria, decomandată. Preț 12.000eur.
Tel.0735.066.695

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

munc.necal.în ind.confecțiilor
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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

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte de muncă în
România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. Tel. 0722.775.557

DIVERSE
k

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recompensa în bani.
Tel.0722.775.557

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

Vând casă în Rapolțel, 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, hol, anexe, curent, grădină, st=400mp. 
Preț 90.0001ei neg. Tel.0729.015.069

Vând Banzic FB02 (bicicleta) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, autoîncărcător cu cupă 
Fîat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. Tel.0740.593.108

Vând garsonieră în Simeria, amenajată, zona piață. Preț 65.0001ei. Tel. 0730.346.219 Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

Vând-schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel 0748.689.532

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

Vând casă în Simeria Veche, construcție nouă, parter plus etaj, 8camere, finisat interiorul, teren 
St=1.500mp.Preț 250.0001ei. Tel. 0730.346.219

Vând casă în Simeria, zona piață, 2 camere, bucătărie, baie,apă, gaz, canalizare, current, grădină 
200mp. Preț 1 OO.OOOlei. Tel. 0729.015.069

VasP taartament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp. 
Prcij jbOOlei neg. Tel. 0721.805.675

Ofer spre inchiriere apartament 4 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, utilat. Preț
150eur/lună. Tel.0730.287.975

Societate de pază recrutează personal cu atestat pentru angajare. Tel 0752.043.524

închiriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la tel. 
0740.239234 și 0740.025052

Proprietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta, lângă Mali, st=20mp. Preț 20.000 eur neg. 
Și în 12 rate. Tel.0728.049.989

Vând casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, st=l .OOOmp, 
■ gaz la poartă, curent. Preț 1000.000lei neg. Tel.0748.347.128

g

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

zidar pietrar i

Simeria
munc.necal în ind. confecțiilor
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Telefon:0755.999.921

Orăștie

0

Telefon: 0755.999.922

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 5

barman 2

bucatar 3

Vând garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg. 
Tel.0748.689.532

■ Vând casă în Bretea Mare, izolată la exterior, 3 camere, bucătărie, baie, hol, anexe, grădină, 
’ st=600mp. Preț 160.000 lei. Tel.0722.582.097

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
Tel.0735.066.695

Vând loc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 13.000euro. 
tel. 0729.015.069

tfe mica

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927
cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

cusător articole marochinarie
20

mecanic utilai

femeie de serviciu

stivuitorist 1 ospătarțchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

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

Județul
nr.

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând volan Momo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tel. 0723.469.692

Se citează domnul MALI OVIDIU COSMIN, domiciliat în satul Valea Sângiorgiului, nr.15, județu 
Hunedoara, în dosar nr.822/243/2010 cu termen de judecată în data de 20.09.2010, ora 8,30 la Jude 
cătoria Hunedoara.

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

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

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Nume Prenume
Strada.
Localitatea.
C.I. seria
Eliberat de DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

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

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 7001ei. Tel.0745.494.954

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur 
neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

(text maxim 50 de cuvinte)

Semnătura

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

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

: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, i
4

http://glasulhuHedoarei.hlogspot.com/
mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m ;j

apoltu Marc
frauaniumi

Rezerva»

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

PISCICOLA RAPOLT", DEOARECE BAZINELE DE

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

Sort spălat 4 - 8mm 23.00 lei/tonă

' Sort spălat 8 -16mm 23,00 lei/tonă

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
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