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Pentru că se implică în campania de prevenire a acci- 
elor rutiere, în care sunt implicați pietoni, prin 
ripționarea de mesaje sugestive pe trecerile de pietoni 

umarea unui covor asfaltic care să amplifice fenomenul 
frânare, în intersecțiile din Deva.

rr

Președintele 
Asociației de locatari 

nr. 89, 
Grigore Virgil 

Pentru că a nu a ținut cont de lege și 
a debranșat abuziv, de la sistemul centralizat 

de energie termică, apartamentele a trei familii, 
susținând că nu a încălcat legea, ci doar a respectat 

decizia majorității.
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Calendar
ț greco-catolic
Sf. ep. m. Grigore luminătorul, 
apostolul armenilor.

ț romano-catolic
Sf. Ieronim, pr. înv. **

Papanași

—^•Sfântul Zilei —
Sfințitul Mucenic Grigorie 

Luminătorul, episcopul 
Armeniei Mari (325)

Acest Sfânt era din Armenia Mare, de neam 
împărătesc și a trăit pe vremea împărăției lui 
Dioclețian și a marelui Constantin. De mic copil a fost 
dus în Cezareea Capadochiei și a fost crescut în 
creștineasca credință, în care s-a botezat.

Deci, desăvârșindu-se în cuvântul mântuirii, s-a- 
aprins de marea dorință de a merge să binevestească 
Evanghelia în țara sa și la neamul armenilor. Și Dum
nezeu întărea cu minuni cuvântul și viața Sfântului 
Grigorie, slujitorul Său. Multe chinuri a îndurat din 
partea neamului părților și, mai ales, din partea lui 
Tiridate, împăratul lor, care jertfea Artemidei, idolul 
său, și nu putea suferi credința în Hristos a Sfântului. 
Văzând însă semnele ce se făceau, la urmă, Tiridate 
împăratul a deschis singur ochii la lumină și a primit 
botezul. Ca urmare, toată Armenia s-a întors la 
credința creștină în Hristos, poporul sfărâmând 
capiștele idolești și zidind biserici.

Și a fost sfințit Sfântul Grigorie, de către Leontie 
al Cezareei Capadochiei, fiind cel dintâi episcop al ar
menilor, și sfințind preoți, a botezat tot poporul, până 
la cel din urmă sătean. Iar împăratul Tiridate, dăruia 
îndestulă avere bisericilor lui Dumnezeu. Și multe 
mănăstiri a întemeiat, întru care bine înflorea evanghe

lica desăvârșire. Tot el a purtat flacăra credinței la 
multe alte neamuri de pe lângă Marea Caspică și a 
ajuns și în Caucaz.

Sfântul Grigorie a păstorit Biserica Armeniei 31 
de ani. Este al treizeci și șaselea episcop, care a semnat 
pe lista celor 318 Părinți de la Niceea (325). Se spune 
că el a înființat alfabetul armenesc și că el a tălmăcit 
și Biblia în limba armenilor. O părticică din moaștele 
sale se află la biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” din 
București. Se mai spune, de asemenea, că de la hiro
tonia sa ca episcop, Sfântul petrecea vreme 
îndelungată în singurătate și prin munți. Deci, foarte 
multe și preaslăvite minuni făcând, și la prea adânci 
bătrânețe ajungând, cu pace s-a mutat către Domnul.

Ingrediente:

350g brânză de vaci
4 linguri griș
2 linguri de făină
1 ou
coaja rasă de la o jumătate de por
tocală
2 linguri zahăr
1 zahăr vanilat
ulei pentru prăjit
smântână și dulceață pentru servit

Mod de preparare:

F

30 septembrie
de-a lungul timpului

1345: Ștefan Dușan ocupă orașul Serres șî se proclamă 
împărat al grecilor și sârbilor, fiind încoronat la Skopje la 16 aprilie 
1346.

1791: Premiera operei Die Zauberflote (Flautul fermecat), 
șfc Wolfgang Amadeus Mozart are loc la Wiena, la Schikaneders 
■eater.

1846: Prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, 
efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Eben 
fcst.

1863: Premiera operei Les pecheurs de perles, de Georges 
Bisset are loc la Theâtre-Lyrique din Paris.

1935: La Boston, a avut loc premiera operei "Porgy and 
de George Gershwin.

2007: Prea Fericitul Părinte Daniel a fost întronizat Patriarh 
id Bisericii Ortodoxe Române.

HOROSCOP

Ești înflăcărat în dragoste și dor
nic de aventură. Partenera de viața nu 
va reuși să te țină închis într-o colivie
de aur. Sectorul financiar este favorizat. îți ge
stionezi bugetul cu eficiență.

Eșți conștient că trebuie să cultivi 
relațiile utile. Din cauza unui exces 
de pudoare, pari indiferent și rece cu 
partenerul de viață. Trebuie să înțe
legi că în dragoste este nevoie și de gesturi și 
vorbe, pentru că nimeni nu se mulțumește cu 
o certitudine nesusținută de nimic concret.

O lipsă se suplețe și de toleranță 
în familie riscă să-ți aducă unele an
tipatii. Acceptă să recunoști erorile de
judecată. Nu uita de prietenii vechi.
Reia legătură cu ei și petreceți o seară îm
preună.

Trăiești momente de tandrețe și 
afecțiune cu partenerul de viață. Pro
fită de aceste lucruri acum, căci mai 
târziu astrele nu vor mai fi atât de bi
nevoitoare.

încearcă să organizezi mai bine k/j 
lucrurile și să menții activitățile într- 
un anumit plan. Simți o nevoie pu- i 
temică de a ieși în lume și a cunoaște 
oameni noi, să te simți înconjurat de lume 
să fii ascultat.

Se amestecă într-un castron 
brânza de vaci cu grișul. oui, 
făina, coaja de portocală și zahă
rul. Dacă brânza de vaci este 
apoasă se mai pune griș până când 
compoziția arată ca o smântână 
foarte groasă.

Se fac grămăjoare sau se pun 
cu lingura direct în uleiul încins la 
foc mediu. Se lasă pana iși 
schimbă culoarea în maroniu. Se 
verifică primul papanaș dacă este 
făcut la mijloc ca sa va dați seama 
dacă temperatura uleiului e cea 
bună. Se servesc calzi cu smân
tână și dulceață (eventual pudrați 

. și cu zahăr pudră) .
___________________

născut:
1732: Jacques Necker, ministru francez al finanțelor sub Lu

dovic al XVl-lea (d 1804)
1800: Decimus Burton, arhitect britanic (d. 1881)
1811: Augusta de Saxa-Weimar, soția împăratului Wilhelm 

I al Germaniei (d. 1890)
. 1815: August Molinier, istoric francez (d. 1904)

1870: Jean Baptiste Perrin, fizician francez, laureat al Pre
miul Nobel (d. 1942)

1882: Hans Geiger, fizician german (d. 1945)
1895: Lewis Milestone, regizor de film născut în Rusia (d. 

1980)
1898: Renee Adoree, actriță franceză (d. 1933)
1931: Dem Rădulescu, actor român de teatru și film (d. 

2000)
1947: Marc Bolan, compozitor și chitarist britanic (d. 1977) 
1948: Grigore Crăciunescu, politician român

Comemorări:
1772: James Brindley, inginer englez (n. 1716)
1790: Nicolae Mavrogheni, domnitor fanariot
1882: Mihail Pascaly. actor, autor dramatic și traducător 

român (n. 1830)
1891: Georges Boulanger, general și om politic francez (n. 

1837)
1913: Rudolf Diesel, inventator german (n. 1858)
1916: Mihail Săulescu, poet și dramaturg român (n. 1888)
1943: Franz Oppenheimer, sociolog german (n. 1864)
1955: Mihail Cehov, actor, regizor și scriitor rus (n. 1891)

Este bine ca în această zi să îți 
pui la punct un program, pentru că ai 
foarte multe de făcut și prea puțin 
timp la dispoziție. Organizarea va fi
cheia succesului pentru tine. S-ar putea ca 
nind spre casă să ai o mică altercație cu un r 
cunoscut.

Ar fi bine să petreci mai mult 
timp pe acasă și să profiți de timpul “ 
liber care îți mai rămâne pentru a ieși J 
la o plimbare sau întâlnește-te cu prie
tenii la bar și lucrul acesta îți va reîncărca b<» 
teriile.

Spre seară, ai putea ieși îm
preună cu persoana iubită la un 
spectacol sau să luați masa. Ia-ți 
inima în dinți și spune-i deschis ceea 
ce simți.

Pe plan sentimental ai nevoie de 
stabilitate și seriozitate. Ești senzual 
și plin de farmec. Cei singuri au 
șanse să dea peste acea pasăre rară 
pe care o caută.

Bancurile zilei
Dacă te muți împreună cu parte

nerul de viață, trebuie să găsești o so
luție imobiliară potrivită. Dacă 
tocmai te afli în desfășurarea unei
afaceri, această zi îți poate aduce profituri i- 
teresante.

© © ©
Doctorul consultă o fe

meie, după care îi cheamă 
soțul la discuții:

- Domnule, am o veste 
bună și una proastă pentru 
dv. Voi începe cu cea 
proastă: nevasta dv. are sifi
lis. Vestea bună: nu l-a luat 
de la dv.

© © ©

- Ce e mai bine să fii? 
Medic uman sau veterinar?

- Veterinar, deoarece 
atunci pacienții nu te 
cheamă când nu au nimic.

© © ©
La un accident rutier, 

șoferul salvării:
- Păcat că nu a murit, că 

morga e la doi pași, pe când 
spitalul e la 5 kilometri.

© © ©.
- Domnule doctor, am 

venit să mă ajutați și pe 
mine. Am încercat tot felul 
de medicamente, dar tot n- 
am rămas gravidă!

- Stați s-o luăm metodic! 
Poate e o chestiune de ere
ditate. Mama dv. a avut 
copii?

© © ©

Un barman ajunge la 
psihiatru:

- Domnule doctor, ieri, 
mai pe seară, a intrat un 
client în bar. A cerut un con
iac, l-a băut și după aceea a 
mâncat paharul, cu excepția 
piciorului. Credeți că era 
nebun?

- Mai mult ca sigur! Pi
ciorul este partea cea mai 
gustoasă.

Te ocupi împreună cu partenerul 
de viață de niște proiecte avantajoase, 
se poate chiar să lucrați împreună. 
Găsești alături de acesta soluții inge
nioase.

Ai un moral ridicat și o condiție 
fizică bună. Este momentul ideal să 
mergi la un curs de gimnastică sau să 
te apuci de un sport.
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Asociațiile de locatari debranșează abuziv
proprietarii de apartamente

Trei familii din Deva au fost 
debranșate abuziv de la siste
mul de furnizare a energiei 

termice, la solicitarea vecinilor 
de scară. Cele trei familii au 

rămas fără căldură și apă 
caldă, fără a fi însă anunțate 

în prealabil și fără a-și da 
acordul, pe motiv că restul pro
prietarilor de apartamente din 

blocul cu pricina nu sunt de 
acord să plătească cheltuielile 

comune.

Proprietarii celor trei apartamente 
din blocul 16A, de pe strada Nicolae 
Bălcescu, din Deva, sunt obligați de 
vecinii de scară fie să tremure de frig 
pe perioada iernii, fie să achiziționeze 

trale individuale pe gaz sau alte 

surse de încălzire. Mai mult, acestora li 
s-a sistat și furnizarea apei calde.

Vecinii au hotărât
în locul lor

în scara E, a blocului 16A, de pe 
strada Nicolae Bălcescu din Deva, din 
cele 14 apartamente, 11 nu mai 
beneficiază la servicile de furnizare a 
energiei termice prin sistem centralizat. 
Speriați, că vor fi obligați să contribuie 
la cheltuielile comune, de o lege care 
nu se știe dacă va fi promulgată, vecinii 
celor trei familii au luat hotărârea să re
zolve problema în mod abuziv. Mai 
mult, proprietarii celor trei apartamente 
spun că nu a fost convocată nicio 
ședință la care să se prezinte toți vecini, 
iar semnăturile au fost strânse ulterior, 
în 18 septembrie, după mai multe cer
turi cu unii vecini care doreau 

debranșarea întregii scări, cele trei 
familii au constatat că țeava prin care 
era furnizat agentul termic a fost tăiată. 
De altfel, după două zile le-a fost sistată 
și apa caldă. „Vecinul de la parter a tăiat 
la subsol țevile prin care venea căldura. 
Ne-am înțeles atunci să nu taie țeava de 
apă caldă. într-adevăr atunci n-a tăiat- 
o, dar după două zile ne-am trezit că nu 
mai avem apă caldă la robinet. Când 
am verificat la subsol, am constatat că 
tăiase și țeava de apă caldă. Până la 
clarificarea acestei situați, ne-am 
cumpărat un boiler pentru că nu putem 
sta fără apă caldă”, a spus unul din pro
prietarii debranșați abuziv, Manase Ze- 
brea. Afectați de hotărârea vecinilor, 
cele trei familii au făcut sesizări atât la 
poliție cât și la administrația locală, ur
mând să se ia măsuri în acest sens.

Vor tremura de frig 
cu legea în brațe

Cu toate că celor trei familii li s- 
au provocat daune materiale, iar 
sistarea furnizării energiei termice și a 
apei calde s-a făcut în mod abuziv, 
președintele Asociației de locatari nr. 
89, Grigore Virgil, susține că nu a 
încălcat legea, ci doar a respectat de
cizia majorității. Administratorul 
susține că a fost convocată o ședință cu 
toți proprietarii apartamentelor din 
scara respectivă, care și-au exprimat 
acordul debranșării și au înaintat de
mersurile necesare către furnizorul de 
agent termic și apă caldă. Mai mult, 
acesta susține că a rugat vecinul, care 
s-a ocupat de debranșarea abuzivă, să 
nu sisteze și apa caldă, însă acesta a re
curs la acest gest din ambiție. Potrivit 
legii, serviciului public de alimentare 
cu energie termică, 325/2006, de
conectarea unui consumator de energie 
termică dintr-un condominiu se face cu

acordul vecinilor de apartament, atât pe 
orizontală, cât și pe verticală, având 
acordul scris al asociației de proprietari, 
exprimat prin hotărârea adunării gen
erale, asupra intenției de realizare a 
unui sistem individual de încălzire și cu 
anunțarea, în scris, a operatorului care 
are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 
30 de zile înainte. De asemenea, legea 
spune că debranșările se efectuează 
numai de către operatorul care are și 
calitatea de furnizor, în termen de max
imum 45 de zile de la data solicitării, 
după verificarea documentelor care 
dovedesc îndeplinirea condițiilor cu
mulative impuse. însă legea se referă 
doar la cazurile în care debranșarea este 
solicitată de un proprietar.

Irina Năstase

„Vecinul de la parter și-a luat 
libertatea de a tăia țevile de căldură și 
apă caldă. Am avut câteva discuții pe 
această temă cu el și ne-a spus că ne 
demonstrază că vom rămâne șt fără 
apă caldă. Ar fi fost de înțeles motivul 
cheltuielilor comune, dar apa caldă nu 
are nicio legătură cu asta. Ne-am 
cumpărat aparat de aer condiționat, să 
ne încălzim, și un instant pentru apă 
caldă. Dacă se va remedia situația, 
având în vedere «I ■ dreptul meu de 
consumator să aleg forma de energie 
pc care o consider aptimă și eficientă 
pentru asigurarea confortului pe care 
îl doresc, sunt curioasă cine va plăti 
rebranșarea?”, a declarat 
proprietara unui apartament 
Sâiranșat a buziv. Daniela S:n.

Cinci școli din Deva vor fi încălzite cu panouri solare
Cinci unități școlare din Deva sunt 

cuprinse într-un proiect, de accesare a fon
durilor nerambursabile, inițiat de Primăria 
Deva, în vederea reducerii costurilor 
utilităților prin înlocuirea sistemelor clasice 
de încălzire. Contractul de finanțare 
nerabursabilă cu Administrația Fondului de 
Mediu a fost semnat la începutul acestei 
săptămâni.

Proiectul, „Noi capacități de produc
ere a energiei termice prin valorificarea 
resurselor de energii regenerative”, va fi im
plementat în Școala Generală cu clasele I- 
VIU Nr. 21- fosta Școală „Lucian Blaga”, 
Școala Generală I-VIII Nr. 8 - fosta „Emi- 
nescu - Petofi”, Școala Generală „Andrei 
Mureșanu”, Școala Generală „Octavian 
Goga” și la Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.7.

Salonul editurilor hunedorene, la cea de-a Xl-a ediție
Iubitorii de carte hunedoreni sunt 
așteptați în perioada 5-7 octom
brie la cea de-a XI -a ediție a Sa

lonului editurilor hunedorene. 
Manifestarea culturală, organi

zată de Biblioteca Județeană 
„OvidDensușianu” din Deva, se 
va desfășura la Casa de Cultură 

„Drăgan Munteanu ”.

Costuri reduse cu 
până la 60 la sută

Proiectul inițiat de Primăria Deva a 
fost aprobat, pentru finanțare 
nerambursabilă, în cadrul Programului de 
înlocuire sau de completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează 
energie solară, energie geotermală și eoliană 
ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătățirea calității aerului, apei și solu
lui. Sistemele clasice de încălzire din cele 
cinci unități școlare vor fi înlocuite cu sis
teme hibride, care utilizează pompe de 
căldură și panouri solare.

în prezent, Primăria Deva susține

La ediția din acest an a „Salonului 
editurilor hunedorene” și-au anunțat 
prezența 27 de edituri, atât din județ, cât 
și din țară, care vin în întâmpinarea 
publicului cititor cu ultimele apariții ed
itoriale. Printre editurile care și-au 
anunțat prezența se numără Casa Radio, 
Corint, Humanitas și Nemira din 
București, Polirom din Iași, edituri din 

lunar cheltuielile de încălzire a școlilor, care 
se ridică la 50.000 de lei per unitate.

Valoarea totală a proiectului este de 
3.563.141 lei, din care finanțarea 
nerambursabilă obținută este de 
2.841.813,28 lei. Durata de implementare a 
proiectului este de 12 luni.

„Deva a fost printre primele orașe care 
au implementat acest gen de proiect. Este 
clar că energia nonconvențională reprezintă 
o alternativă, iar din acest punct de vedere 
județul Hunedoara are condițiile necesare. 
Putem vorbi de ferme de celule fotovoltaice 
care merg de la un hectar până la cinci - 
zece hectare, în funcție de relief și 
denivelări”, a precizat primarul muncipiului 
Deva, Mircia Muntean.

lrina Năstase

județ precum Corvin, Crișan, Danimar 
sau Emia. Pe lângă gama largă de titluri 
și oferte, publicul cititor va avea parte 
și de întâlniri cu scriitorii, discuții și 
dezbateri pe teme de literatură și lansări 
de carte. Manifestările editoriale vor fi 
completate cu momente artistice 
susținute de elevii Liceului de Muzică 
și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din 
Deva. (I.N.)

ANUNȚ PUBLIC
SC SALUBRITATE SA Deva, titular al proiectului “Con

struire platformă betonată și amplasare instalație recuperare și 
reciclare deșeuri menajere - stație de sortare”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul pro
cedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de 
evaluare adecvată pentru proiectul “Construire platformă 
betonată și amplasare instalație recuperare și reciclare deșeuri 
menajere - stație de sortare”, propus a fi amplasat în locali
tatea Deva, str. Orizontului, f.n., zona Rampa de gunoi a mu
nicipiului Deva, jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fî consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, 
nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8-14), precum și la următoarea adresă de inter
net: www.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, până la data de 05.10.2010.

http://www.apmhd.ro
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furnizarea apei se sistează astăzi, în Hunedoara, între orele 08.00 și 17M, 
pe Strada Bucegi: blocurile KI, K2, K3, K4, strada păpriourei: bloc K5, 
strada Runeului: bloc K6. Motivul întreruperii îl reprezenta cele două ava
rii localizate între K2 precum și cea dintre K3 și K4.

■

Suspecți de furt, 
identificați de polițiști

în urma unei acțiuni, 
desfășurată de polițiștii orașului 
Uricani în zona Câmpu lui Neag. 
au fost identificați doi bărbați, 
suspectați de comiterea unei 
infracțiuni de fort calificat. Con
stantin B., de 31 de ani, din Vulcan, 
cu antecedente penale, și Adrian 1., 
de 18 ani, din Uricani, au furat 
dintr-un bar suma de 200 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate, iar cercetările continuă 
cu suspecții în stare de libertate.

(M.T.)

Dosar penal pentru 
conducere fără permis

Un bărbat în vârstă de 31 de 
ani, din Deva, a fost prins de oa
menii legii în timp ce conducea un 
autoturism fără să dețină permis. 
Șoferul, care nu avea permis pentru 
nicio categorie, a fost depistat, ieri 
noapte, în jurul orelor 00:50, de 
polițiștii deveni, în timp ce con
ducea pg strada Hărăului din Deva 
un autoturism înmatriculat în Ger
mania. Pe numele bărbatului a fost 
întocmit dosar penal.

Un rănit 
și trei autoturisme avariate

Conducătoarea unui autotur
ism a ajuns lâ spital, iar trei auto
turisme au fost avariate în urma 
unui accident rutier produs în lo
calitatea Sântuhalm. Marinela L., 
de 43 de ani, din Deva, conducea 
un autoturism WV Vento pe strada 
Valea Cemei, din localitatea Sân
tuhalm, iar la intersecția cu DN 7, 
nu a acordat prioritate de trecere 
autoturismului BMW, condus din 
direcția Simeria spre Deva de Ghe- 
orghe S., de 22 de ani, din comuna 
Băcia, intrând în coliziune cu 
acesta. în urma impactului, auto
turismul VW Vento a fost proiectat 
în autoturismul VW Passat, condus 
de Ștefan P., de 42 de ani, din co
muna Vețel, ce se afla oprit pe 
strada Valea Cemei. în urma eveni
mentului rutier, conducătoarea auto 
Marinela L. A fost ușor rănita, fiind 
transportă la Spitalul Județean 
Hunedoara Deva.

Accident grav 
în Hunedoara

Zeus, vedeta „Târgului de securitate”
Zeus, un câine special antre
nat pentru patrulare și scos la 
pensie de divizia BGS, a fost 
atracția „ Târgului de securi

tate”, organizat ieri fața Casei 
de Cultură. Acestă acțiune se 
desfășoară și astăzi în aceeași 

locație, între orele 09.00 și 
19.00, în cadrul Campaniei 

Naționale „Săptămâna Preve
nirii Criminalității 2010” 

ediția a V-a.

Lansarea oficială a Târgului de 
Securitate a avut loc, ieri, în fața Casa 
de Cultură, unde, reprezentanți ai In
spectoratului de Poliție Județean (IPJ) 
Hunedoara și ai Primăriei Municipiului 
Deva au îndemnat devenii să participe 
la acest eveniment și să se informeze cu 
privire la modul în care pot preveni 
diferite infracțiuni.

„Invităm toți cetățenii orașului să 
vină la acest târg. Aici, vor putea primi 
informații cu privire la modul în care 
pot să prevină și să combată furturile 
din autoturisme, din locuințe și vor afla 
de asemenea, cum pot să dea primul

Tânăr reținut pentru furt calificat
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Brad, 

a fost reținut de oamenii legii după ce a 
furat, din casa unui bărbat din Vălișoara, 
bunuri în valoare de peste 8.000 de lei. Și 
nu este singura „lovitură” de acest gen. 
Polițiștii îl suspectează pe tânăr de 
comiterea mai multor furturi de pe raza mu
nicipiului Brad și a comunelor adiacente.

în urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii au stabilit că Daniel B., de 18 ani, 
din Brad, în noaptea de 27 septembrie, a

S-a stabilit calendarul evaluării 
naționale și a admiterii la liceu

Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului (MECTS) a stabilit 
modul de organizare și desfășurare a 
evaluării naționale a elevilor clasei a VIII- 
a, precum și a admiterii în învățământul 
liceal în anul școlar 2011-2012. Astfel, ul
tima zi’de cursuri pentru elevii clasei a VIII- 
a va fi 10 iunie 2011.

între 13 și 15 iunie se vor face în
scrierile pentru evaluarea națională, iar pro
bele la limba și literatura română, limba și 
literatura maternă și matematică vor fi 
susținute în perioada 20 - 22 iunie.

Afișarea rezultatelor se va face pe 24 
iunie, iar rezultatele finale, după rezolvarea 

ajutor în caz de urgență. Sperăm ca de
venii, să fie alături de noi, în această 
campanie”, a declarat Adriana Voinea, 
din cadrul IPJ Hunedoara. La acest târg 
există standuri, unde oamenii se pot in
forma, în legătură cu siguranța lor, în
cepând de la modul în care își pot 
asigura locuința, mașina sau societățile 
comerciale. în acest sens, există per
soane specializate în servicii de 
consultanță, care stau la dispoziția 
cetățenilor.

„Primăria Municipiului Deva în 
parteneriat cu IPJ Hunedoara a organi
zat această acțiune, cu scopul de a-i in
forma pe cetățeni. Mă bucur că putem 
să facem astfel de acțiuni, venind în 
ajutorul hunedorenilor. Așteptăm ca 
mâine (astăzi - n.r.), în ultima zi, 
numărul celor care vor veni să fie mai 
mare”, a susținut viceprimarul municip
iului Deva, Cosmin Costa.

Polițiștii au venit pregătiți „de 
luptă”. Au expus echipamantele spe
ciale pe care le folosesc în timpul mis
iunilor, și-au etalat bocancii și au 
prezentat diverse misiuni la care au par
ticipat, pentru combaterea 
infracționali tății.

Petronela Tămaș

pătruns prin efracție în locuința unui bărbat 
din comuna Vălișoara, de unde a sustras 
bunuri în valoare de 8.400 lei, bunuri care 
au fost recuperate în totalitate. Tânărul a 
fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie 
prezentat Judecătoriei Brad cu propunerea 
de arestare preventivă pentru infracțiunea de 
furt calificat. în paralel, polițiștii continuă 
cercetările, pentru stabilirea întregii 
activități infracționale a suspectului. (M.T.)

contestațiilor, va avea loc pe 27 iunie.
în ceea ce privește admiterea în 

învățământul liceal, prima etapă va debuta 
cu completarea opțiunilor în perioada 29 
iunie - 5 iulie 2011.

Repartizarea computerizată se va 
desfășura în data de 12 iulie, iar afișarea 
rezultatelor, o zi mai târziu.

între 15 și 25 iulie 2011 va avea loc 
înscrierea candidaților la școlile la care au 
fost repartizați. Această etapă va fi urmată 
de alte două, începând cu 14 iulie, respectiv 
1 august.

Cătălin Rișcuța

Controale la băuturile 
răcoritoare, sucuri
și „gustări”
Nouă amenzi, în valoare de 

peste 40 de mii de lei au apli
cat, într-o lună, comisarii din 
cadrul Comisariatului Jude
țean pentru Protecția Consu

matorilor (CJPC) 
Hunedoara.

în ultima lună comisarii din 
cadrul Comisariatului Județean pen
tru Protecția Consumatorilor (CJPC) 
Hunedoara au efectuat succesiv con
troale privind comercializarea 
băuturilor răcoritoare și activitatea de 
catering.

în cadrul verificărilor privind 
comercializarea băuturilor
răcoritoare au fost controlați 20 de 
agenți economici care desfășoară ac

I

tivitate în acest domeniu, con- 
statatându-se o serie de abateri pre
cum: lipsa traducerii în limba română 
a elementelor de informare-caractei 
zare inscripționate pe etichete, nere- 
spectarea prevederilor legale în ceea 
ce privește conținutul etichetei, 
neafișarea prețurilor de vânzare.

De asemenea, în cadrul ambelor 
acțiuni de control s-a constatat 
neafișarea certificatelor de înregis
trare la Registrul Comerțului, precum 
și a plachetei TEL INFO-CON- 
SUMATOR, cu numerele de telefon 
puse la dispoziția consumatorilor 
pentru sesizări și reclamații. în urma 
constatărilor efectuate, de comisarii 
hunedoreni, au fost aplicate 9 amenzi 
în valoare totală de 40.100 lei.

Cătălin Rișcuța

Conducătorul unui moped a 
ajuns în stare gravă la spital, în 
urma unui accident rutier. Marius 
S., de 54 de ani, din Hunedoara, în 
timp ce conducea un moped pe 
strada Victoriei, din Hunedoara, nu 
a adaptat viteza într-o curbă ușoară, 
la dreapta, a pierdut controlul 
mopedului și a căzut pe partea 
carosabilă. în urma impactului, 
conducătorul mopedului a fost ac
cidentat grav. Bărbatul purta cască 
de protecție dar, din cercetări, s-a 
stabilit că nu a urmat niciun curs de

Societate Comercială din Deva 
angajează

w «mb.

Societate comercială 
angajează

legislație rutieră.

g=
(M.T.)

* 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.

* 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.



Ioana Maria Vlas, fost administrator al SOV Invest, condamnată 
la zece ani de închisoare în dosarele FNI și FNA, ar putea fi eliberată 
condiționat, a decis Judecătoria Ploiești.
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Primăria Deva organizează „Zilele Recoltei”
Producătorii agricoli din Hu
nedoara și județele învecinate 
se vor reuni la acest sfârșit de 
săptămână în Piața Unirii, din 
Deva, cu prilejul primei ediții a 
„Zilei Recoltei”. Evenimentul 
se adresează gospodinelor și 

gospodarilor care vor găsi aici 
tot ce au nevoie pentru a-și 

pregăti cămările pentru iarnă.

Zilele Recoltei vor debuta 
vieri, începând cu orele prânzului, 
când producătorii agricoli își vor in
stala standurile cu produse de 

sezon.
Sărbătoarea este dedicată 

producătorilor autohtoni de legume 
și fructe de sezon, iar produsele de 
import vor lipsi cu desăvârșire de pe 
standurile comercianților.

Va fi organizat și un concurs, 
care va pune în valoarea talentul și 
imaginația elevilor de gimnaziu. 
Astfel, sâmbătă la orele 11, va avea 
loc concursul „Bostaniada”, unde 
elevi de clasele I-IV se vor întrece 
în arta de a sculpta figurine din 
legume, fructe și bostani. Micile tal
ente vor mai avea prilejul să își 
expună obiecte ornamentale 
confecționate din materiale speci

fice acestui sezon. Cumpărători își 
vor putea desfăta papilele gustative 
cu pastramă de oaie, must și vin 
fiert.

„Am gândit această sărbătoare 
pentru a veni în întâmpinarea 
gospodinelor care doresc să se 
pregăteâcă pentru iarnă. Ziua 
Recoltei s-a mai sărbătorit la Deva, 
iar această tradiție trebuie reînviată. 
Nu va fi un iarmaroc, iar kitch-urile 
nu vor avea ce căuta pe tarabele 
comercianților”, a precizat admin
istratorul public al muncipiului 
Deva, Corina Oprișiu.

(LN.)

Acordarea certificatului de amânare 
-de la plata în vamă a TVA

Debarasarea de deșeurile electrice 
continuă

Taxa pentru importuri de bunuri, cu 
epția importurilor scutite de taxă, 

se plătește la organul vamal. Prin ex
cepție de la această regulă, până la 31 

decembrie 2012 inclusiv, nu se face 
plata efectivă a TVA la organele va
male de către persoanele impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA care au 
obținut certificat de amânare 

de la plată.

Certificatul de amânare de la plata în 
vamă a TVA se eliberează contribuabililor 
care, nu au obligații bugetare restanțe 
reprezentând impozite, taxe, contribuții, in
clusiv contribuții individuale ale salariaților 
și orice alte venituri bugetare, nu 
iregistrează debite față de autoritatea 

vamală, sunt înregistrate în scopuri de TVA 
cu cel puțin un an calendaristic înaintea 
depunerii cererii pentru eliberarea certifi
catului de amânare de la. plată, nu sunt în 
stare de insolvență, nu se află în procedura 
de reorganizare sau lichidare judiciară și nu 
figurează în evidența specială sau în lista 
contribuabililor inactivi.

Documente necesare

Pentru obținerea certificatului de 
amânare de la plată, trebuie depuse la Au
toritatea Națională a Vămilor o cerere tip, 
o copie de pe documentul care atestă cali
tatea de persoană înregistrată în scopuri de 
TVA, certificatul de atestare fiscală. în orig

inal care se obține de la autoritatea fiscală 
unde contribuabilul este înregistrat ca 
plătitor de impozite și taxe, declarația pe 
propria răspundere privind valoarea 
cumulată a importurilor din teritorii și state 
terțe realizate în anul calendaristic prece
dent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii 
în care se solicită eliberarea certificatului, 
declarația pe propria răspundere că nu sunt 
în stare de insolvență și cazierul judiciar 
valabil pentru reprezentantul legal.

Autoritatea Națională a Vămilor 
eliberează certificatul de amânare de la 
plata în vamă a TVA în termen de 15 zile de 
la depunerea cererii și a documentației și se 
eliberează pe perioada indicată de solici
tant, dar care nu poate depăși data de 31 de
cembrie 2012.

Certificatul se revocă în cazul în care 
una din condițiile care au stat la baza 
eliberării nu mai este îndeplinită.

Irina Năstase

Debarasarea de echipamentele electrice și 
electrocasnice, care nu mai sunt funcționale, 
continuă în municipiul Deva.

Primăria municipiului Deva, în colaborare 
cu SC Salubritate SA Deva, organizează în 
zilele de 1 și 2 octombrie 2010, între orele 08 
și 13, o nouă campanie de colectare a deșeurilor 
de echipamente electrice și electronice de la 
gospodăriile particulare.

Deveni interesați să scape de deșeurile 
electrice și electronice din gospodării sunt 
rugați să sune, inclusiv în cele două zile ale 
campaniei, la Primăria Deva, tel. 0254/232310, 
interior 138 sau 136.

Pe parcursul celor două zile de campanie, 
devenii care s-au înscris pe liste sunt rugați să 
scoate în stradă echipamentele electrice și elec
tronice vechi, în vederea preluării acestora de 
firma de salubritate. (I.N.)

ANUNȚ PUBLIC
ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ CÂMPU LUI NEAG., cu sediul în 

localitatea Uricani, str. Câmpu lui Neag, nr.48, jud. Hunedoara, anunță elab
orarea primei versiuni a planului/programului :”PUZ (PUD) Amenaj ament 
silvic”, în localitatea Uricani, str. Câmpu lui Neag, nr.48, jud. Hunedoara 
și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
sediul APM Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, zilnic între orele 8- 
16.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul A.P.M. 
Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
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Mircea Badea
se apucă de cântat

’’Familia Flintstone” celebrează 50 de ani 
de la difuzarea primului episod

Realizatorul emisiunii "în gura 
presei" va urca pe scenă alături de 
Raluca Leahu, colega sa de la radio, 
cei doi urmând să interpreteze pe 9

Elijah Wood s-a despărțit
de iubita lui

Actorul american Elijah Wood, 
starul ffancizei "Stăpânul inelelor", s- 
a despărțit de iubita lui, Pamela 
Racine, baterista trupei Gogol Bor
dello, cu care avea o relație de peste 
cinci ani, informează
contactmusic.com.

Elijah Wood și Pamela Racine 
s-au cunoscut în 2005, în timpul 
filmărilor pentru lungmetrajul "Totul 
e iluminat/ Everything Is Illumi
nated". în acest film regizat de Liev 
Schreiber, Elijah Wood a interpretat 
rolul principal, iar trupa Gogol Bor
del a asigurat coloana sonoră a 
peliculei.

Deși Elijah Wood și Pamela 
Racine au rămas extrem de discreți în 
privința relației lor, cuplul a putut fi 
văzut destul de des în public, cu 
ocazia premierelor unor filme sau la 
prezentări de modă.

Elijah Wood a devenit celebru 
cu rolul hobbit-ului Frodo Baggins 
din trilogia "Stăpânul inelelor". El a 
terminat recent fdmările pentru 
drama independentă "The Roman

octombrie atât piese compuse de DJ- 
iță, cât și cover-uri celebre, la Hard 
Rock Cafe.

Mircea Badea va cânta alături 
de colega sa, Raluca Leahu, cea care 
a pus bazele proiectului Magnolia și 
l-a atras pe realizatorul de radio și 
televiziune în lumea muzicală.

Fosta prezentatoare la MTV Ro
mania, DJ la Radio ProFM, în 
prezent DJ la RadioZU și asistent de 
emisie pentru Mircea Badea, Raluca 
Leahu - Magnolia dorește să aducă 
"live" o muzică nouă pe scenele 
românești și invită publicul să re
descopere plăcerea dansului și a 
distracției.

tics", în care joacă alături de Katie 
Holmes, Anna Paquin și Adam 
Brody, și a asigurat vocea naratorului 
din fdmul de animație SF "9", lansat 
anul acesta.

Ekijah va asigura din nou vocea 
lui Mumble, pinguinul care nu poate 
să cânte, dar care dansează 
excepțional, în continuarea filmului 
de animație "Happy Feet - Mumble 
cel mai tare dansator". 
______________________________>

Serialul animat "Familia Flintstone" 
celebrează în această săptămână 50 de ani 
de la difuzarea primului episod pe micile 
ecrane din Statele Unite.

Membrii familiei Flitstone și-au făcut 
apariția pentru prima oară pe postul de tele
viziune american ABC în anul 1960. Seri
alul "Familia Flintstone/ The Flitstones" a 
fost difuzat până în 1966, iar apoi a fost red- 
ifuzat de postul NBC din 1967 până în 
1970. A fost serialul animat cu cea mai mare 
longevitate difuzat la o oră de maximă 
audiență pe micile ecrane americane, până 
când acest record a fost doborât de serialul 
"Familia Simpson" în 1997.

Creat de William Hanna și de Joseph 
Barbera, serialul a avut mare succes, grație 
unui format ce dispune de o grafică plăcută 
pentru copii și de dialoguri satirice extrem 
de apreciate de adulți.

"Familia Flintstone/ The Flintstones" 
este unul dintre cele mai de succes seriale 
de televiziune create vreodată . Inspirat' din 
acțiuni ale serialelor anilor 1950, precum 
"The Honeymooners", serialul "Familia 
Flintstone" prezintă viața de zi cu zi a unor 
"primitivi", Fred și Wilma Flintstone. Fred 
Flintsone este membru al "clasei munci
toare" din "epoca de piatră", iar aventurile 
sale zilnice, precum și cele ale familiei sale, 
ale vecinilor și prietenilor săi din casa de 
alături alcătuiesc structura și substanța seri
alului.

Aventurile au loc într-o "epocă de 
piatră" care imită la indigo societatea 
americană a deceniului 1961 - 1970. Totul 
pare a fi făcut din piatră, inclusiv numele 
protagoniștilor, care sunt cuvinte referitoare 
la pietre și roci. "Câinele" soților Flintstone 
este, de fapt, un dinozaur care se numește

Nouvelle Vague revine la București
Nouvelle Vague, celebrul grup de 

muzicieni care a cucerit lumea cu ritmuri de 
bossa nova, revine toamna aceasta pentru a 
treia oară în România, pentru un concert la 
Sala Palatului pe 22 noiembrie, informează 
organizatorii, Emagic.

Trupa a susținut deja două concerte 
susținute în 2008, pe scena B'estfest și în 
cadrul evenimentului Fusion Studio Week
end, la Sala Palatului iar anul acesta Nou
velle Vague va reveni pentru un nou 
spectacol pe 22 noiembrie.

Alături de show-ul lui Herbie Han
cock, concertul Nouvelle Vague se înscrie 
în seria evenimentelor Fusion Nights, ce vor 
avea loc toamna aceasta la Sala Palatului 
din București.

Nouvelle Vague este un grup de artiști 
francezi, care își definește muzica printr-un 
stil ce se regăsește și în numele trupei, re
spectiv "new wave", sau celebrul "bossa

Dino. Soții Flintstone îi au ca vecini pe 
Betty și Barney Rubble, cu care se înțeleg 
foarte bine. Ei locuiesc în Bedrock, iar am
bele familii trec împreună prin multe aven
turi hazlii.

Fred și vecinul său Bamey lucrează în 
cariera de piatră din localitate și își petrec 
timpul liber jucând bowling sau comandând 
diverse preparate de la restaurantul drive-in 
din apropiere. Wilma și vecina ei Betty sunt 
de acum soții casnice, după ce în trecut au 
fost chelnerițe.

Primele două sezoane ale serialului au 
fost sponsorizate de o marcă de țigări, care 
a produs și un clip publicitar cu Fred și Bar
ney. Acest clip ar trezi în zilele noastre in
dignarea autorităților din domeniul sănătății 
publice dar și a feministelor - clipul îi

nova" din limba portugheză, curent pe care 
l-au îmbogățit de-a lungul timpului cu put
ernice elemente de punk rock și chiar post 
punk.

Deși la început s-a bazat doar pe rein- 
terpretarea în stil bossa nova a unor piese 
semnate de trupe celebre precum Joy Divi
sion, The Clash, The Cure sau Depeche 
Mode, Nouvelle Vague și-a lărgit treptat 
paleta muzicală, noile albume aducând nu

prezintă pe cei doi bărbați din epoca de 
piatră stând în fotolii și fumând, în timp ce 
soțiile lor spală vasele.

Serialul amestecă cu multă abilitate o 
serie de referințe specifice anilor 1960 cu 
cele inspirate din preistorie. Fred se 
într-un conflict permanent cu pisica fami
liei, care este de fapț un tigru cu dinți sabie, 
iar un personaj dintr-un episod difuzat în 
1963 se numește Lollobrickida, un omagiu 
adus celebrei actrițe italiene Gina Lollob- 
rigida.

Un lungmetraj inspirat din acest serial 
animat, turnat cu actori reali, a fost lansat în 
1994, iar coloana sonoră a acestei pelicule 
a fost compusă de trupa irlandeză U2, ai 
cărei membri au făcut parte din distribuție.

meroase influențe de reggae, ska și blues.
Primele două albume ale grupului- 

"Nouvelle Vague" (2004) și "Bande A Part" 
(2006) - s-au vândut în peste 500.000 de 
copii, de același succes bucurându-se șj| ll 
de-a treilea material, "NV3", care a suq ■> 
prin noua manieră de interpretare.

Bazele Nouvelle Vague au fost puse în 
2003 de producătorii francezi Marc Collin 
și Olivier Libaux, conceptul original al tru
pei fiind acela de a colabora cu voci femi
nine tinere, nefamiliarizate cu stilul bossa 
nova, care să îmbogățească fiecare piesă cu 
un sound actual, fresh și captivant.

Biletele pentru concertul Nouvelle 
Vague de la Sala Palatului sunt disponibile 
în rețeaua magazinelor Diverta, la Sala 
Palatului, Librăria Mihai Eminescu și on
line, pe www.myticket.ro, la următoarele 
categorii de preț, în funcție de distanța față 
de scenă: 65, 90, 125, 150 și 185. lei.

JZ K

contactmusic.com
http://www.myticket.ro


Metode naturiste de tratare
a migrenelor
Migrenele sunt, la ora actuală, 
poate cea mai complexă și mai 
grea de combătut afecțiune a 
sistemului nervos. Așa cum 

apar ele definite în mod gene
ric, migrenele sunt dureri de 
cap intense, de obicei locali

zate pe o singură parte, însoțițe 
de senzații de greață și chiar de 

vărsături.

Așa cum s-a demonstrat 
/iințific, administrarea analgez
icelor în cazul unei migrene nu face 
decât să scadă puterea organismului 
de a lupta cu durerea. Ceea ce 
înseamnă că de fiecare dată când re- 

jem la paracetamol sau aspirină 
pentru înlăturarea migrenei, tot ceea 
ce obținem este să mărim 
dependența organismului de acești 
compuși farmaceutici, în detrimen
tul sistemului imunitar propriu.

Pentru a nu mai recurge la 
medicamente de tipul analgezicelor 
decât în cazuri excepționale, se 
recomnadă câteva metode de tratare 
și combatere a durerii.

Aromaterapia

Studii efectuate de Universi
tatea Christian-Albrechts, din Kiel, 
Germania, au arătat că esențele pure 
ale anumitor plante sunt foarte efi
ciente în blocarea durerii de cap în 
cazul migrenelor. Mai mult decât 
atât, prin acțiunea lor relaxantă, 
aceste esențe sunt un factor impor
tant de înlăturare a stresului. Prin 
urmare, dacă alegeți să recurgeți la 
această formă de „terapie”, șansele 
ca migrena să reapară curând sunt 
reduse până la minim.

O altă formă de folosire a aro- 
materapiei în tratarea migrenelor 
este constituită de aplicarea comp
reselor la nivelul frunții sau a gâtu
lui. Astfel, puneți pe un tampon de 
vată, îmbibat cu apă călduță sau 
rece, 4-5 picături de esență pură de 
levanțică sau eucalipt. înfășurați 
tamponul de vată într-o bucată de 
material textil, pe care îl puteți 
aplica apoi pe gât sau frunte.

Dacă durerea de cap are o inte- 
sitate mai mare, puteți să diluați 2- 
3 picături de esență pură într-o 

lingură de ulei vegetal. Aplicați 
compoziția obținută pe tâmple, 
frunte, ceafă și sub nas. De aseme
nea, puteți să aplicați restul 
conținutului pe palme și apoi să 
inhalați vaporii timp de câteva 
minute. în acest fel, esența pură va 
ajunge în un timp mai mare la 
nivelul centrilor nervoși ai creieru
lui, eficientizând starea de relaxare.

Rehidratarea 
organismului

Studii recente au arătat faptul 
că, de cele mai multe ori, migrenele 
sunt asociate cu o stare de 
deshidratare a organismului. Prin, 
urmare încercați ca în momentul în 
care începeți să resimțiți simp- 
tomele apariției unei migrene, să 
consumați cel puțin 2 litri de apă. 
Explicația constă în faptul că 
electroliții din apă ajută la asigu
rarea funcției de hidratare a organ
ismului.

Masajul

Această metodă de tratare a 
durerilor de cap funcționează foarte 
bine în combinație cu aromaterapia. 
în acest fel, plimbați mâinile la 
nivelul scalpului, executând mișcări 
circulare. în plus, încadrați-vă tâm
plele cu palmele și presați ușor, 
după care eliberați brusc tâmplele 
din strânsoare. Repetați această 
operațiune de câteva ori și veți 
vedea că, treptat, durerea de cap va 
dispărea fără să fie nevoie de anal
gezice.

în afară de aceste metode sim
ple, dar eficiente de combatere a 
migrenelor, în ajutor vă vine și med
icina homeopată. în acest sens, 
medicii homeopați recomandă bel- 
ladona, nux vomica sau bryonia, în 
cazul migrenelor de intensitate 
slabă. Pentru migrenele care tind 
spre cronicizare, remedii precum:

iris velsicolor, sanguinaria, lac de- 
floratum și lycopodium, sunt cele 
mai indicate.

Creierul femeilor, 
afectat mai repede 
alcool decât cel 
al bărbaților

Studii anterioare au arătat deja 
că ficatul și inima femeilor sunt dis
truse mult mai repede de alcool 
decât cele ale bărbaților, chiar și în 
condițiile în care femeile consumă 
o cantitate mult mai mică de alcool.

Pentru a compara efectele con
sumului de alcool la ambele sexe, 
cercetătorii au măsurat funcțiile 
mentale ale 102 de voluntari 
dependenți de alcool, 78 de bărbați 
și 24 de femei, cu vârste cuprinse 
între 18 și 40 de ani.

De asemenea, ei au măsurat 
funcțiile mentale a 68 de persoane, 
bărbați și femei, care nu erau depen
dente de alcool. Femeile depen
dente de alcool au obținut rezultate 
mult mai proaste la testele de mem
orie vizuală, logică și de soluționare 
a unor probleme față de bărbații cu 
același viciu.

Organismul femeilor
metabolizează alcoolul în mod 
diferit față de cel al bărbaților, în 
cazul unei greutăți corporale egale, 
a indicat Barbara Flannery de la 
centrul de cercetări RTI Interna
tional din Baltimore, Statele Unite, 
coordonator al studiului.

Unul din principalele motive 
este că organismul femeilor conține 
mai puțină apă decât cel al 
bărbaților și de aceea alcoolul este 
mai puțin diluat.

CM' K
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Totul n» fi pregătit "in 15 zile” la mina chiliană din Sun Jose pentru aducerea la 
suprafață "in orice moment" o celor 33 de mineri tdocufi in subteran, in Juitcfie 
de progresul lucrărilor la pufurile de salvare, a anunfat un purtător de cuvânt mi
nisterial. "in 15 zile vom avea totul in Juncfittne pentru a putea începe in orice 
moment aducerea la suprafață” a minerilor, a declarat Cristian Harta, reprezen
tantul ministerului de Interne.

Trei români au fost condamnați 
pentru că jefuiau turiști în fața 
muzeelor britanice

Sindicaliștii români au participat la mitingul 
de la Bruxelles al sindicatelor europene

Trei români, conduși de un fals 
polițist, au fost condamnați la în
chisoare pentru că jefuiau turiști în 
fața muzeelor din Londra, relatează 
This is London.

Carmen Baniai, 27 de ani, 
pretindea că se rătăcise, în timp ce 
Ștefan Balint, 31 de ani, care se 
dădea drept polițist, cerea turiștilor să 
îi prezinte actele de identitate.

Ei furau cârduri bancare și bani 
cash, mai ales de la turiști asiatici și 
acționau la British Museum, la Royal 
Albert Hall, la Muzeul de Istorie 
naturală și la Muzeul Științelor.

Poliția a găsit în locuința 
românilor 1.000 de lire sterline, bani 
ascunși într-o cutie de pantofi.

Cei fără card de sănătate
vor fi tratați doar pentru urgențe

Cine nu-și face card de sănătate, 
nu va mai fi tratat de medici. Avertis
mentul vine din partea ministrului 
Sănătății, care precizează că românii 
care nu vor avea acest card vor putea 
beneficia doar de serviciile medicale 
de urgență.

Balint a primit doi ani de în
chisoare, Baniani 18 luni, iar al 
treilea român, Cosmin Negrea, 23 de 
ani, a primit .15 luni de închisoare.

Cseke Attila susține că acest 
card va aduce avantaje atât posesoru
lui, cât și medicilor. Reduce 
birocrația astfel că persoana care are 
nevoie să ajungă la medic nu mai tre
buie să facă rost de o adeverință de 
angajat și nici să facă dovada că a 
plătit la zi contribuția pentru sănătate.

Toate aceste informații vor fi 
trecute pe card, odată cu eventualele 
boli

de care suferă pacientul. Câr
durile vor fi emise începând din ian
uarie anul viitor pentru toți asigurații 
care au vârsta de peste 14 ani. 
______________________________J

Sindicaliștii români au partici
pat, miercuri, la mitingul de la 
Bruxelles al sindicatelor euro
pene, la care s-au adunat peste 
80.000 de participant din Eu
ropa, acțiuni similare urmând 

să aibă loc în mai multe 
orașe europene.

La mitingul de la Bruxelles, or
ganizat de Confederația Europeană 
a Sindicatelor (ETUC- CES), CNS 
"Cartel Alfa", membră a ETUC- 
CES, participă cu o delegație 
formată din 225 de sindicaliști.

Motto-ul mitingului, este "Nu 
austerității, prioritate pentru locuri 
de muncă și creștere economică", 
arată "Cartel Alfa" într-un comuni
cat de presă.

Comitetul executiv al ETUC- 
CES consideră că măsurile econom

ice de austeritate, luate sau impuse 
statelor din Europa, au ca efect 
adâncirea recesiunii și pierderea 
locurilor de muncă.

Participanții la.miting vor să îi 
atenționeze pe cei responsabili că 
actuala criză economică este efectul 
politicilor financiare duse de bănci 
și de mediile financiare, astfel că 
acestea trebuie să suporte în princi
pal costurile crizei, și nu doar simpli 
lucrători.

Sindicaliștii din Confederația 
Europeană a Sindicatelor au cerut 
aplicarea unei taxe pe tranzacțiile fi
nanciare, dezvoltarea politicilor in
dustriale care produc emisii reduse 
de carbon, precum și o mai bună și 
transparentă coordonare a piețelor 
financiare, măsuri urgente care să 
prevenirea dumping-ului social în 
Europa.

Totodată, mișcarea sindica 
europeană respinge reducerile 
salariilor și pensiilor, se opune 
insecurității și șomajului, în special 
în rândul tinerilor, și cere aplicarea 
unor măsuri imediate care 
combată sărăcia.

Participanții la acest euro-mit- 
ing solicită guvernelor statelor eu
ropene să găsească și să aplice 
măsurile economice care să permită 
lucrătorilor să primescă salarii de
cente, pensii mai bune și dreptul la 
formare și perfecționare 
profesională.

Confederația Europeană a 
Sindicatelor consideră că este 
nevoie de o Europă socială, "că sol
idaritatea între cetățenii Europei 
este necesară acum, mai mult ca 
niciodată, mai ales față de tineri 
pensionari și femei".

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
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GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

Telefon! OTîH - 973.940

- 5 spălări (1 gratis!
- legitimație (exterior + interior. 16 ronJ J

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



^ormafla. Steaua Hucitrești va întâlni pe teren propriu echipa Sportul Studențesc, iar 
Pandurii Târgu Jiu va primi vizita Universității Craiova, în optimile de finală ale 
Cupei României, în urma tragerii la sorți efectuate miercuri, la Casa Fotbalului.
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Antrenorii echipelor din județ cer răbdare și liniște
Muncă, muncă și iar muncă. 
Acesta pare a fi crezul după 
care se ghidează antrenorii 

echipelor de fotbal din județ. 
Fie că este vorba de evitarea 

retrogradării sau de promova
rea într-un eșalon superior, 

tehnicienii cluburilor hunedo- 
rene spun la unison că este ne
voie de multă muncă pentru a 
duce la bun sfârșit proiectele 

demarate.

La Lupeni, Hunedoara și Simeria 
s-a optat în acest sezon pentru antrenori 
noi, în vreme ce la Deva, s-a mizat pe 
continuitate, Gică Barbu fiind deja la al 

acilea sezon sub Cetate. în Valea Jiu- 
minerii sunt conduși de experimen

tul Ionel Augustin, iar Hunedoara și 
Simeria atacă promovarea cu antrenori 
noi, în persoana lui Eusebiu Șuvagău 
(foto) și Gheorghe Comea.

Gheorghe Barbu și Eusebiu 
Șa >gău au, până acum, cel mai bun ' • *st. . din cei patru tehnicieni ai 
echipelor hunedorene, Mureșul fiind în 
primele șase echipe ale ligii a doua, în 
vreme ce FC Hunedoara încheie podi
umul ligii a treia, seria a V-a. Un alt as
pect interesant este că ambii tehnicieni 
au condus în trecut micuța echipă din 
Dej, Unirea.

„La Deva e nevoie de 
multă liniște deoarece 
se mizează mult 
pe tineri”

Antrenorul Mureșului, Gică 
Barbu, a ținut să amintească imediat 
după ultima partidă din campionat, îm
potriva celor de la ALRO Slatina (1-1), 
că echipa mai are mult de muncă pentru 
a forma un adevărat grup, răbdarea și 
liniștea fiind principalele aspecte de 
care trebuie ținut cont în acest sezon. 
„Avem în continuare unul din loturile 
cele mai subțiri din serie, așa că va tre
bui să muncim mai mult. Sunt foarte 
mulți tineri la echipă cu care trebuie 
avută răbdare, pentru că nu se poate 
face ceva pozitiv peste noapte. Lotul 
nostru era pregătit pentru liga a treia, 
dar reprimirea în divizia secundă ne-a 
îngreunat munca. Avem o serie de 
jucători experimentați, însă și aceștia au 
venit pe ultima sută de metri, deci mai 
au încă nevoie de timp. Este nevoie de 
liniște pentru a ne face treaba bine și 
sunt sigur că băieții pot mult mai mult. 
Mă bucură faptul că juniori ca Horvat, 
Coca, Al. Dan, Petresc, Pistol sunt în 
creștere și, se pare că sunt chiar 
exponențiali pentru Mureșul”, a de
clarat Barbu, cel mai longeviv tehnician 
din liga a doua. După primele cinci 
etape ale campionatului, Mureșul 

ocupă locul șase în seria a doua, cu 
două victorii, două egaluri și o înfrân
gere.

Condiții bune de 
lucru, sub Furnale

FC Hunedoara merge șnur în liga 
a treia. Formația de pe Cema n-a cedat 
încă nici un punct acasă și rămâne, 
alături de Termo Tumu Severin, singura 
echipă fără înfrângere după cinci etape. 
Mai mult de cât atât, alb-albaștrii au cel 
mai bun atac și cea mai bună apărare 
din serie, fiind, în momentul acesta, la 
doar două lungimi de liderul din 
Mehedinți. Artizanul acestor rezultate 
este antrenorul adus în această vară de 
noii investitori veniți sub Furnale, Eu
sebiu Șuvagău. Tehnicianul care a 
antrenat ultima dată Unirea Dej, s-a 
impus repede în vestiar formând o 
echipă care se pliază pe cerințele noii 
conduceri. Un alt merit al său este acela 
că insistat pentru aducerea lui Tibi Ze- 
lencz la Hunedoara, vârful cu care 
tehnicianul a mai lucrat la Dej, fiind 
golgheterul seriei după primele cinci 
jocuri. „încă nu suntem la capacitate 
maximă, deoarece am început 
pregătirea mai târziu. Cred că în vreo 
două etape, adică exact înaintea der- 
byului cu Simeria să atingem vârful 
nostru de formă. Până atunci însă mai 
avem nevoie de muncă și deși știu că se

dorește promovarea trebuie să avem 
răbdare. Noii jucători s-au integrat 
foarte bine, cum e și cazul lui Zelencz, 
sau a lui Gideon, acum mai recent. 
Problema noastră e că nu câștigăm în 
deplasare, iar dacă vrei să promovezi 
trebuie să aducem și puncte de afară. 
Am găsit aici la Hunedoara înțelegere 

și condiții foarte bune pentru 
performanță, rămâne să lucrăm din 
răsputeri să readucem Hunedoara pe 
harta fotbalistică a țării” a declarat fos
tul antrenor al Unirii Dej.

Claudiu Sav

Derby oltenesc în optimile Cupei României
FRF a stabilit programul optimilor 

Cupei României la fotbal. Ieri, la Casa 
jtbalului a avut loc tragerea la sorți 

pentru stabilirea meciurilor din optimile 
de finală ale Cupei României. Astfel, 
U .ersitatea Craiova, echipă ce a tre
cui m șaisprezecimi de Minerul Lupeni 
cu 5-0, va întâlni, în reeditarea duelului 
din campionat de acum trei etape, pe 
Pandurii Târgu Jiu, în vreme ce sin
gurele reprezentante ale eșalonului se
cund au o misiune imposibilă. 
Adversara Mureșului din etapa trecută 
de campionat, ALRO Slatina, a dat 
peste un alt adversar de calibru. După 
eliminarea Vasluilui la penaltyuri, 
formația antrenată de Comeliu Papură 

Dramatism în Cupa României, 
faza județului Hunedoara

Inter Petrila, Jiul Petroșani și CNS Cetate Deva sunt 
Jar câteva din echipele calificate în etapa a treia a Cupei 

României, faza pe județ.
Ieri, au avut loc 13 din cele 16 jocuri din al doilea 

tur, iar în trei din aceste partide, soarta calificării s-a decis 
după prelungiri și lovituri de departajare. Cele mai dra
matice partide s-au desfășurat la Unciuc, acolo unde Inter 
Petrila a avut nevoie de penaltyuri pentru a putea trece 
de echipa de județ Retezatul Râul de Mori, la Hărău unde 
brădenii de la Aurul au trecut cu greu de Silva Miracol 
Hărău, în vreme ce pe „Constructorul” Aurul Certej a tre
cut de Goanță Ghelari după terminarea celor 30 de minute 
de prelungiri. Surpriza acestei faze s-a consumat la Lun- 
coiu de Jos, acolo unde echipa locală a „sprintat” pe lângă 
„dacii” din Orăștie, învingând cu 6-3.

Partidele Steiul Baru Mare - Retezatul Hațeg, FC 
Hunedoara II - Voința Vălișoara și Agrocompany Băcia 
- CS Vulcan se vor disputa, miercuri, 6 octombrie, de la 
ora 15.30.

Rezultatele complete 
ale etapei a Il-a 
a Cupei României - faza 
Hunedoara:

Retezatul Râu de Mori - Inter Petrila 4-5
Măgura Pui - „U” Petroșani 0-1
Cetate Răchitova - Minerul Aninoasa 2-1
Jiul Petroșani - Minerul Uricani 1-0
Streiul Simeria Veche - CNS Cetate Deva 0-2 
Silva Miracol Hărău - Aurul Brad 3-4
Unirea Buceș - Victoria Călan 3-0
Șoimul Băița - Zarandul Crișcior 2-0
Sprint Luncoiu de Jos - Dacicus Orăștie 6-3 
CS Ghelari - Gloria.Geoagiu 1 -4
Goanță Ghelari Aurul Certej 3-5
Minerul Teliuc Metalul Crișcior 0-6
Unirea Vețel - Santos Boz * 1 -2

va juca împotriva lui Dinamo, în vreme 
ce Voința Sibiu va da piept cu singura 
echipă neînvinsă din Liga 1, Poli 
Timișoara. Capul de afiș al optimilor 
pare a fi jocul din Ghencea dintre 
Steaua și Sportul Studențesc.

Partidele se vor disputa, în prin
cipiu, în ziua de 27 octombrie, progra
mul definitiv urmând să fie stabilit în 
funcție de grila jocurilor televizate. 
Echipele extrase primele din urnă vor 
avea avantajul terenului propriu. 
Formațiile care vor merge mai departe 
în sferturi vor primi câte 10.500 de 
euro, iar învinsele vor pleca acasă cu 
câte 6.000 de euro.

Iată tabloul complet 
al optimilor:

Voința Sibiu - Poli Timișoara 

ALRO Slatina - Dinamo București

Steaua - Sportul Studențesc 

Gloria Bistrița - Unirea Urziceni 

CFR Cluj - FCM Târgu Mureș 

Astra Ploiești - Rapid București 

Pandurii Târgu Jiu - Universitatea
Craiova

„U” Cluj - FC Brașov

Știința Petroșani va evolua, 
sezonul viitor, în eșalonul 
secund de rugby

Știința Petroșani, singura 
reprezentantă a județului în Divizia 
Națională de Rugby a încehiat cu o 
înfrângere playout-ul primei divizii 
de rugby. Petroșenenii au pierdut, în 
Vale, în fața uneia din cele mai în 
formă grupări ale sezonului, CSM 
București, cu 15-9, într-o restanță 
contând pentru penultima etapă a se
zonului.

Toate punctele echipei antrenate 
de Alexandru Lupu au fost marcate 
de Croitoru.

în urma acestei înfrângeri, 
studenții vor evolua, de anul viitor, în 
al doilea eșalon de rugby, în vreme ce 
adversarii de ieri s-au calificat în 
Superligă.

Federația Română de Rugby a 
aprobat, săptămâna trecută, schim
barea sistemului competițional la 
nivel de seniori. Astfel, ca prim 
eșalon al țării va fi organizată Su- 
perLiga, competiție ce va reuni la 

start echipele ce au terminat pe 
locurile 1-8 în ediția din acest an a 
Diviziei Naționale. Aceasta din urmă 
va deveni cel de-al doilea eșalon val
oric al țării și va cuprinde formațiile 
clasate pe locurile 9-12 în DNS, 
ediția din acest an și primele patru 
echipe din Divizia A a aceluiași 
sezon. în cele din urmă, cea de-a treia 
divizie va purta numele de Divizia A, 
aceasta reunind 10 echipe repartizate 
în două grupe geografice a câte cinci 
echipe fiecare.

Știința Petroșani a fost protago
nista unuia din meciurile a cărui 
rezultat final este unic în acest sezon. 
Studenții au încheiat la egalitate 10- 
10 partida disputată împotriva celor 
de la Bârlad în ultima etapă a campi
onatului. Hunedorenii au terminat pe 
locul cinci în grupa B a Diviziei 
Naționale de Seniori.

Claudiu Sav
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După li septembrie. ^hodbeTpraâuaamar&Bi unui v//«n TI - Sorry, 
urdâ intr-un taxi și ajungp să se implice în xifâfpi șunj,'tiliti arab care 
sporise în urma atacnrXl&r teroriste de ta World trude Center. 
(TIR 2: 2d:l9î Răul din noi)

3

Dicționar: Stră, Imi, Pst.

Un tip merge la o prezicătoare.
Lași!

?

Strămo-

întrebare

Calciu

Reluări

Rând

Acut!

Casnică

t »*>*«:

? (...)

Farmec

A sălta

Crescut

Prăjit

în cuib!

Vie!

dezvolta

Aceasta îi citește în cafea 
și îi zice:

•Dumnezeule, aici văd ca mâine 
vă veți ucide soacra!!!

. -Bineînțeles! Ceea ce vreau eu să 
știu este dacă Hi

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Folosit» >r 
în duet! 

Căpriori

Măsură 
de teren

Bravadă

Nichel
Trecut 

cu greu

Musafiri

Ceas

Roșcat

Mârșav

Fruct 
exotic

TV/?1

£C

încet

Ușorde 
oătruns

Pene de 
lemn

îndreptat

A 
indica

Prefix 
pentru 

vechime
Lamă!

Animale 
de casă

Nimic în 
fond!

Boli ale
ficatului

Bun de 
tăiat

s.a.m.d.

TV^2

Fire 
textile

Adept al 
frumo
sului

pereche 

în vest!

■

1 2 3 14 5 6 7 8 9 10

2

3 ! J 1
4 R 1
5

§ l!
7 id L
8 I ■9
10

Zgân- 
darite

Cere 
liniște

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte:
AB, AC, ACELE, ACOMODABIL, 

ALITERAȚIE, ARAPI, ASIMILAȚIE, CIL, 
COLIȚĂ, ECONOMICOS, EDITA ’ EMIRAT, 

FORA, GO, IMITA, INTRAT, IVIT, LELE, 
LUT, MO, NOVA, OLAR, OT, 

RAMIFICATĂ, RÂT. REGENERATĂ, Rl 
RULETĂ, TAȚI, TI, TITULATURI, TOM 

TOROPITORI, TRIL, UT, UTIL.
Petru ARDELEAN-ARAD

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

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

6 7 2
3 4 6 8 5 7 9 1

Viorel Naghi - Vladimirescu

anteiy* f acasa
1

06:00 Observator 06:00 Happy Hour Gl-Qti Pe cuvânt de femeie 0» 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 (român se-
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda rial de comedie, rel. - 50.)
11:15 Robin Hood: Bărbați în izmene 

(francez-SUA comedie, 1993)
10:00 O vedetă-detectiv (SUA-cana- 

dian dramă, 2008, rel.)
11:15
12:30

Paradisul blestemat 
O mare de pasiune

08:20
09:15

Sport cu Fiorentina 
Mississippi (comedie, rel.)

13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina MB Casă, construcție și design
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 1973, rel.- 3833.) 15:15 Victoria Focus Monden

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ : 1315 Mondenii Show
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

13:45 Pericol în noapte (canadian- 
SUA thriller, 2003) 93' cu Shan-

16:30
17:25

Rosalinda
Vremea de ACASĂ

I 14:00 Frumoasa și leopardul (SUA 
aventură, 1992, rel.)

14:30 Te pui cu blondele? nen Doherty, Jayne Heitmeyer, 17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Cireașa de pe tort
16:00 Observator Charles Powell, Vittorio Rossi 18:30 O mare de pasiune ! 17:00 Trăsniții
17:00 Acces Direct 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 19:30 Săracii tineri bogați ! 18:00 Focus 18 90'
19:00 Observator 1973 - 3834.) 20:30 Iubire și onoare (român serial ! 19:00 Focus Sport
20:30 Marele câștigător (reality 17:00 Știrile Pro TV de dramă, 2010) \ 19’30 Cireașa de pe tort

show, 2010) Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA : 20:30 îmblânzirea scorpiei
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008) 2U0 Focus Monden

de dramă, 2010) 60' cu Alina 
Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana

20:00 Fotbal: Steaua - Napoli Europa 
League

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

22:15
23:00

Trăsniții 
Mondenii Show

23:00
23:45

Maria Donosa
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

22:00
22:30

Știrile Pro TV
Fringe (SUA-canadian serial 

tri Iler, 2008 - 1.) cu Anna Torv. 
Joshua Jackson, John Noble

23:30 7 păcate (serial de dramă, 
2007) 45' cu Gabriela Duarte, 
Clâudia Jimenez, Giovanna An
tonelli, Reynaldo Gianecchini

23:30 Vânătorul nopții (acțiune, 
1995) 86' cu Don "The Dragon" 
Wilson, Melanie Smith, Nicho
las Guest, Sid Sham

Telejurnal; Sport; Meteo 
La prima oră (matinal) 
Desene animate
Mediterana 27 (rel.) Ep. 4 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Verde'n față (rel.) Episodul 24 
Pirații Episodul 7
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 64.)
Fotbal UEFA Champions Lea

gue (rel.)
Iubiri dincolo de ecran 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 29.) 
Istorii de buzunar (rel.) 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
Interes general 
Tragerile Jocker, Loto 5 /40,

Loto 6/49 și Noroc 
Amintiri din istorie 
învinge apele! 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 30.) 
Sport
Telejurnal Sport Meteo 
Atingerea iubirii (dramă, 2003) 
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 13.) 45' 

eu Marg Helgenberger, George Eads, 
Paul Guilfoyle, Eric Szmanda

ll:15

12:55

20:00

a
£
O

5.

Crepusculul celților (elvețian 
film documentar, 2008)
Tandem de șoc (serial de co

medie, 1994, rel. - 16.)
Arabela se întoarce (cehoslo

vac serial, 1993 - 20.)
Telejurnal; Sport
Liber pe contrasens
Ghid de vacanță 
Vorbe peste timp
Telejurnal; Sport
Popasuri folclorice (2008)
Tribuna partidelor parlamen

tare
împreună în Europa 
Crepusculul celților (elvețian 

film documentar, 2008, rel.)
Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 17.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Poate nu știai
Ghid de vacanță
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 22.)
Hotel Babylon (englez serial, 

2006 - 5.)
Imaginea Succesului
Dincolo de hartă (documentar) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Răul din noi (SUA thriller, 

2005) 83' cu Robin Wright, 
Abdel Kechiche, Sandra Oh, 
Elodie Bouchez

18:30 
20:00 
20:55

22:40

15:40 Monștri contra extratereștri (SUA film de
animație, 2009) 94' cu Reese Witherspoon, Seth Rogen 
17:15 Frații Jonas in concert (muzical, 2009)

Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009) 92' cu Steve Martin, Jean Reno 
Victoria
Max Payne (SUA film de acțiune, 2008) 100' cu Mark Wahlberg, Mila 

Kunis, Beau Bridges, Ludacris
Centura roșie (SUA film de acțiune, 2008) 99' cu Chiwetel Ejiofor, 

Tim Allen, Alice Braga, Emily Mortimer

15:45
16:45

17:15
19:00
20:00
21:00
22:00

Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 25.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 -

12.) 25' cu Diana Weston, Honor Blackman, Kellie Bright
Giganți și vrăjitori (mexican film de animație, 2003)
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 9.)
Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 10.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 2.) 30' cu Laura San Giacomo
Pitonul 2 (SUA film de catastrofă, 2002) 85' cu William Zabka, Dana 

Ashbrook, Alex Jolig, Simmone Mackinnon
■sjb
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva 1 zidar roSar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

barman 3 Telefon: 0755.999.917

betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

asistent medical generalist 1

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

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

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

Petroșani

învățător 1

icrător comercial 68
cusâtor piese din piele si înlocuitori

10

aerator gestionar 1 dispecer 1

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

Telefon: 0755.999.918

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 25

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

operator calculator electronic °i 
rebele 3

Vr(chelner) 1

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10
pavator 10

prelucrător produse ceramice prin 
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

mecanic agricol 1

tractorist 1

•»n

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

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

încarcator-descarcator 1

lacatus montator 1

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră
dină 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Vând.casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
■p^le pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 
^bucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț
135.000 lei. Tel.0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
noi, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

Vând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter
mopan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Vând casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

Vând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
170.0001ei neg. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
st=50mp, Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

Vând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț
30.0001ei. Tel.0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
0735.066.695

Vând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp.
R:eț 80.000 euro. Tel.0748.347.128

'^/•ând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter
mopan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
125.OOOiei. Tel. 0735.066.695

Vând apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
120.0001ei neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
schimb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
0729.015.069

Vând apartament 3 camere în Deva, st=70mp,l balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo
bilat, garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
135.OOOiei. tel 0721.805.675

Vând casă în Simeria, 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
din cărămidă. Preț 270.OOOiei. Tel. 0746.689.532

Vând casă 4 camere, termopane, uși. băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
0743.832.083

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara I

șofer auto macaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

munc.necal.în ind.confectiilor
11

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 7montator placaje interioare si exte

rioare 1

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

tonaj 1

vânzător 1
operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din
cauciuc 7

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 dspâtar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri I

montator accesorii pentru calapoade
1

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

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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.

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. 
Produse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: 
tel.0730 549 659; e-maîl: activmarket@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
Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și 
cer seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

Vând hamsteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 1501ei.
Vând boiler electric de 15L cu 1501ei. Tel.0743.832.083

Vând aparat copt pâine electric cu 1301ei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 
2001ei, vând mașină de'spălat automată 1001ei, vând combină frigorifică. 
Tel.0720.825.503

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
70.0001ei. Tel. 0748.689.532

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

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

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

Tarife mică publicitate persoane Juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, P

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

(text maxim 50 de cuvinte)

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

.. Prenume.......

..... Nr.......Bl.
Județul............

Sc......Ap. ...

nr.
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

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

unț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 lei.

http://glasulhiinedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

ee2 

»$APA

Silvadez
Adezivi și martore 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVA> 
LEMNTEX

srotitice și caBercWBBiEi

Umplărie fii leu irwln stratifici
■șlșlfarestroft

nrehet fii lente fag.

idez

Silvadez^
mortare uscate. adezive sape autonivelante

S.C.SII.VA LEMXTEXS.R.L
sat Chiminilia. nr.i2l D, cumunu Hăruu, 
tel/fax: 0334/SO C&21/22, e-maîl:

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 me |

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22.00 lei/tonâ<

Sort spălat 4 - 8mm 23.00 îeWma

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 ț

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


