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Primăria Deva a câștigat procesul 
în cazul blocurilor din zona Trident

f Din cuprins

> Fonduri nerambursabile
pentru reabilitarea
Parcului Cetate pag- 5 >

Primăria Deva nu acceptă 
„lucrări de mântuială”

Noi suspendări date 
de Comisia de Disciplină
a AJF Hunedoara __ __

Sănătate

Banala cădere a părului 
ascunde mai multe 

afecțiuni

de pupat

apoi transmite datele solicitate „pe sub mână”, în 
ordinea preferințelor.

Hrectorul Agenției 
lentru Protecția 
Jediului Hunedoara, 
reorgeta Barabaș

Pentru că este mereu bine informată cu privire la 
roblemele de interes public despre care i se solicită date 
i le pune la dispoziția reprezentanților mass-media fără 
ărtinire.

de blamat..." ie

Directorul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara, 

Ionel Ciobanu
Pentru că în instituția pe care o con

duce este singurul care poate transmite in
formații presei. Când este căutat însă 

pentru a furniza informații de interes public 
fie nu-i de găsit, fie e prea ocupat, sau nu 

știe, ori nu vrea. Nu vrea să furnizeze date 
decât după ce primește o cerere în scris, iar
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 687 Cristur- Hunedoara
► D.l 687 Hunedoara - Hășdat
► DN 66 Călău - Băcia
► DN 7 Deva Mintia
► DN7Vețel - l.eșnic

► DN 7 l.eșnic - Săeăinaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoiinuș - Bejan
► Petroșani

t greco-catolic
Sf. m. Sergiu, și Vach; [Preas
fânta Fecioară Maria, Regina 
Rozariului].

ț romano-catolic
Sf. Fecioară Maria, Regina 

^Rozariului
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Ouă
umplute

Ingrediente:
8 ouă
25g-5Og pate de ficat 
1/2 castravete murat
6 linguri de maioneză
3 linguri de smântână 
sare, piper

Mod de preparare:
Se fierb ouăle tari. Se curăță 

de coajă și se taie în două pe lung. 
Se scot gălbenușurile și se pun 
într-un castron. Se pasează gălbe
nușurile cu furculița, se adaugă 
pateul (pentru început 25 de g), 3 
linguri de maioneză, sarea, piperul 
și se amestecă bine până devin o 
pastă. Castravetele se curăță de 
coajă și se dă prin răzătoarea 
mică. Se stoarce bine de zeamă, se 
adaugă în pastă și se amestecă 
bine. Se gustă și se potrivește de 
sare, piper, eventual se mai pune 
și restul de pate de ficat sau maio
neză.

în cornet se pune pasta și se 
umplu scobiturile din albușuri. 
Dacă nu aveți cornet le puteți 
umple cu o linguriță. Se așează pe 
im platou.

Din 3 linguri de maioneză, 3 
linguri de smântână și un praf de 
sare a se face un amestec. Această 
maioneză se toarnă peste ouăle 
umplute. Se ornează după prefe
rință cu gogoșar murat, măsline 

castravete murat.
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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-Sfăntul Zilei -
Pomenirea Sfinților 

mari Mucenici Serghie 
și Vah (+303 - 305)

Aceștia au fost pe vremea lui Maximian (286- 
305), romani de neam și dregători de frunte în armata 
împărăției. Și erau în cinste mare la împăratul pentru 
priceperea și vitejia lor în războaie, precum și pentru 
credința lor în slujbe. în taină, însă, ei erau creștini, 
crezând în Domnul nostru Iisus Hristos și sârguindu- 
se să-i placă Lui, prin viața lor cea sfântă.

Deci, învățându-se și urmând din început 
credinței creștinilor, și dumnezeieștilor Scripturi, și 

fiind pârâți că se închină lui Hristos și se leapădă de 
cinstirea zeilor, au fost poftiți de împărat să aducă, 
împreună cu dânsul, jertfă în căpiștea lui Zeus. Și toți 
priveau să vadă: vor intra, oare, în capiște, împreună 
cu împăratul, iubiții lui Serghie și Vah? Deci, când a 
intrat împăratul, robii lui Hristos Serghie și Vah au 
rămas afară și n-au intrat cu el. Aceasta văzând, 
împăratul a poruncit slujitorilor să-i aducă cu sila în 
căpiște și le-a dat poruncă să se închine idolilor. Iar ei, 
nevrând să facă aceasta, au zis împăratului: „Avem un 
Dumnezeu în cer, nemincinos, adevărat și viu. El nu 
este nesimțitor ca idolii voștri, noi Aceluia ne 
închinăm.”

Deci, nevoind ei să lepede dreapta credință, li se 
luară toate hainele și podoabele cele de preț, 
îmbrăcându-i în veșminte femeiești, și-i purtară în 
lanțuri pe ulițele cetății, în semn de batjocură. Apoi au 
fost trimiși la guvernatorul Antioh, un dregător cu de
osebire crud, în cetatea Barbalison, pe Eufrat. Aci 
apropiindu-se, din arătare îngerească s-au umplut de 
îndrăzneală și de putere dumnezeiască. Și fiind bătuți 
de moarte, Sfântul Vah și-a dat Domnului sufletul său, 
din pricina bătăii. Iar lui Serghie făcându-i-se strânsori 
în multe chipuri, și băgându-i în picioare încălțăminte 
de fier, și silindu-1 să alerge departe, după aceea 
băgându-1 în temniță, și iarăși pironindu-se cu aceleași 
răni de încălțăminte, i s-a tăiat capul. Printr-o ascunsă 
rânduială, capetele acestor Sfinți Mucenici se află 
astăzi, la mitropolia din Craiova, aduse de la Argeș.

HOROSCO

7 octombrie
de-a lungul timpului

1866: A apărut, la București, periodicul politic și lit
erar "Dacia Română".

1883: S-a inaugurat Castelul Peleș
1949: Zona de ocupație sovietică din Germania 

devine Republica Democrată Germană.
1950: Armata Populară din China, începe cu ocupația 

Tibetului.
1952: Modelul de cod de bare realizat de -Woodland 

și Silver a început să fie folosit ca model general de inden- 
■ficare a produselor.

1970: Nationalpark Bayerischer Wald, se va deschide 
primul parc național din Germania.

1975: RDG și URSS semnează Tratatul de prietenie, 
(Operare și ajutor reciproc.
I 2005: Diplomatului egiptean Mohamed ElBaradei i 

ează premiul Nobel pentru Pace.

Bancurile zilei
© © ©
Moș Nicolae stă în seara 

de Ajun în fața lui Bulă. îi 
arată cu degetul și îi spune:

- Ai fost cuminte anul 
acesta?

La care Bulă:
- Tată, moșul ăsta mă 

amenință! Sună avocatul!
© © ©
Bulă completează o fișă

personală pentru angajare. 
La data nașterii trece 15 au
gust.

- în ce an? întreabă 
funcționara de la oficiul for
țelor de muncă.

- în fiecare an!

© © ©
- Bulă, ce este whisky- 

ul?
- Whisky-ul este băutura

Hunedoarei
cotidian de mior mâții sptxi divertisment, publicitate

S-au născut
1697: Canaletto, artist italian (d. 1768)
1923: Alexandru Jebeleanu, poet român (d. 1995) 
1931: Desmond Tutu, episcop sud-affican de culoare, 

laureat al Premiului Nobel
1940: Sergiu Cioiu, actor și cântăreț român 
1943: Dan Băncilă, artist decorator român 
.1Q46: Valeria Bufanu, atletă româncă 
1952: Vladimir Putin, politician rus 
1955: Yo-Yo Ma, violoncelist american 
1968: Luminița Anghel, interpretă româncă de muzică 

ușoară
1973: Dida, fotbalist brazilian
1978: Alesha Dixon, cântăreață, textieră și model bri

tanic
1979: Simona Amânar, gimnastă româncă 

Comemorări
1849: Edgar Allan Poe, scriitor, poet american (n. 

1809)
1968: Emil Petrovici, lingvist român, membru al

Academiei Române (n. 1899)
1988: Ștefan Lupașcu, filosof francez de origine 

română (n. 1900)
1995: Bazil Gruia, poet român (n. 1909)

pe care alegătorii o beau 
prin reprezentanții lor din 
parlament.

© © ©
Un general inspectează 

plutonul lui Bulă. Ajunge la 
acesta, îl bate prietenos pe 
umăr și zice:

- Cum îți merge, fiul 
meu?

La care Bulă radios:

- Ce bine că am dat de 
tine, tată, mama te caută de 
ani și ani.

© © ©
- Bulă, azi vei răspunde 

din legea lui Arhimede. Ce 
se întâmplă dacă te scufunzi 
în cadă?

- Sună telefonul...
© © ©

Se anunță o zi grea și plină de j 
provocări pe toate planurile. La ser- I 
viciu ești concentrat să termini cât 
mai rapid un proiect pe care l-ai încep 
multă vreme. Spre sfârșitul zilei este p, 
să primești o primă pentru eforturile de]

îți petreci ziua discutând cu prie
tenii și colegii de muncă. Ai grijă ce * 
spui deoarece nu toți au aceeași pă
rere ca tine, iar cei care nu te cunosc 
este posibil să înceapă să te evite. în reia' 
cuplu lucrurile o vor lua pe un făgaș noi

Azi spiritul de creativitate pe care < 
îl ai va ieși la suprafață. Deși l-ai ținut i 
ascuns pentru o lungă perioadă, este 
timpul să te ocupi și de hobby-urile 
care îți fac plăcere, de exemplu pictura, 
uimit de rezultate.

în relația cu familia este posibil 
să existe mici divergențe de opinie, ' 
însă le vei rezolva rapid.Munca ta va 
fi în sfârșit recunoscută de superiori 
și nu este exclus să primești laudele ace 
sau chiar o mărire de salariu.

în această zi acorzi foarte mult ' 
timp și energie prietenilor. Le sari în 
ajutor ori de cate ori au nevoie și ești > 
în stare să faci orice pentru ca aceștia 
să fie fericiți și mulțumiți. Nu uita să îți a 
și ție timp în această zi pentru a te relax

Este o zi în care plănuiești cu 
mare rigurozitate o vacanță, fără a 
ține cont de părerile celorlalți. Pentru 
a evita eventualele certuri și diver
gențe, ia în considerare dorințele familie

Nativii acestei zodii își vor con
centra azi atenția asupra familiei și își i 
vor face planuri de viitor. Este o zi 
perfectă pentru a te muta într-o nouă 
locuință.

Pe plan sentimental treci printr- y 
o perioadă puțin mai dificilă. Ești 
puțin irascibil și distant față de par
tener. Acordă-ți timp pentru a-ți 
pune ordine în gânduri și în sentimente 
te lăsa influențat de rude sau prieteni.

Azi ai o atitudine realistă și un 
simț critic foarte dezvoltat. Aminti
rile trecutului vor reveni și este po
sibil să devii melancolic sau chiar să 
încerci să reiei o relație care s-a sfârșit.

La serviciu vei fi foarte ocupat cu 4 
diverse proiecte care trebuie termi- ’ 
nate urgent. Pe seară te vei relaxa în ’ 
incinta căminului, singur sau alături 
de partener.

Este posibil să mergi la o petre
cere, unde te vei distra copios. La ser- ( 
viciu ai spirit de lider iar acest lucru ' 
nu va fi observat cu ochi buni de 
către colegi. în viața de cuplu însă, te 
împlinit și fericit alături de partener.

Azi vei primi vești de la o per- j 
soană cu care nu ai mai discutat de « 
multă vreme. Este o zi prielnică pen
tru a relua prietenii de mult uitate.
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Taximetriștii care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Deva și nu res
pectă Hotărârea Consiliului Local referitoare la zonele de staționare și așteptare 
destinate acestora vor fî sancționați de agenții Poliției Comunitare cu amenzi cu
prinse între 100 și 500 de lei. Taximetriștii nu vor mai avea voie să staționeze 
decât în locurile rezervate special. (L.\.)
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’rimăria Deva a câștigat procesul 
n cazul blocurilor din zona Trident
imăria Deva a câștigat în în
vață procesul înaintat de In

stituția Prefectului de 
unedoara, cu privire la con- 
rucția blocurilor de locuințe 
'in zona Trident. Prefectura 
’tnedoara a atacat Hotărârea 
Consiliului Local Deva prin 
•are a fost aprobată de con- 
uire a blocurilor de locuințe, 
n Contencios Administrativ.

Aprobarea documentației de con- 
nre a blocurilor de locuințe din zona 
dent a iscat la acea vreme un scandal 
re în rândul consilierilor locali ai 
vei, dispersați în două tabere. De al- 
1, aprobarea Planului Urbanistic 
nai pentru construirea ansamblului 
locuințe a fost considerată nelegală 

: Prefectura Hunedoara din mai 
lte considerente.

Prefectura a pierdut 
în instanță

Proiectul prevede construirea unor 
icuri de locuințe precum și a zece 
uri de parcare lângă cimitirul ro

mano-catolic din Deva, de către S.C 
Melita Developments. SRL. Societatea 
cumpărase în urmă cu mai mulți ani un 
teren de la Primăria Deva, în vederea 
contruirii unui bloc. Amplasamentul 
acestuia nu a primit atunci aprobările 
necesare, drept pentru care între Melita 
Developments și Primăria Deva a 
urmat un schimb de terenuri.

Noul amplasament urma să fie în 
zona Trident, în apropierea cimitirului 
romano-catolic.

Aprobarea documentației de 
construcție a fost considerată nelegală 
la vremea aceea din mai multe consid
erente. Printre acestea s-au numărat 
obținerea unor avize nefavorabile din 
partea Enel și Romtelecom, dezapro
barea Bisericii Romano-Catolice și a 
Direcției de Sănătate Publice, din cauza 
faptului că blocul urma să fie construit 
la o distanță mai mică de 15 de metri de 
cimitir.

Un alt motiv invocat se referea la 
spațiul pe care urma să se construiască 
blocul, acesta fiind destinat unei parcări 
și a unui loc de joacă pentru copii, 
investiții făcute din bugetul local al mu
nicipiului Deva.

Prefectura Hunedoara a atacat 
Hotărârea Consiliului Local Deva în 
contencios administrativ, însă nu a avut 
câștig de cauză.

Motivele invocate 
nu au fost întemeiate

Avizele nefavorabile din partea 
Enel și Romtelecom au fost obținute cu 
condiția că înainte de începerea 
lucrărilor la liniile de telefonie și con
ductele de gaz să fie deviate. Referitor 
la acordul Direcției de Sănătate 
Publică, a fost solicitat un studiu de im
pact, care a fost efectuat de către Cen
trul de Mediu și Sănătate din Cluj 
Napoca, iar rezultatul final releva faptul 
că amplasamentul ansamblului de 
locuințe „nu determină riscuri semni
ficative asupra sănătății viitorilor lo
catari”. De asemenea, spațiul destinat 
construcției de blocuri figura în Cartea 
Funciară cu categoria de folosință și 
construcție. Locurile de parcare din 
acea zonă au fost amenajate cu dale re- 
folosibile, care pot fi utilizate pentru 
alte zone de parcare, iar mobilierul 
locului de joacă va fi relocat, fără a fi 
astfel adus niciun prejudiciu bugetului 
local al municipiului. Prefectura Hune
doara va face recurs la Curtea de Apel 
Alba - Iulia.

Irina Năstase

'rimăria Deva nu acceptă 
lucrări de mântuială”

Peste zece devenii, amendați pentru 
„mizeria” câinilor

iceprimarul Marcel Morar a 
fuzat să semneze, la începu- 

acestei săptămâni, recepția 
erttru lucrările realizate prin 
arogramul ISPA, la covorul 
faltic de pe strada Andrei Șa- 
ina. Programul ISPA, care a 
ansformat municipiul Deva 
tr-un adevărat șantier, se de- 
ulează cu mare greutate, iar 

calitatea lucrărilor 
lasă de dorit

Reprezentanții administrației lo- 
e Deva au decis ca membrii 
/îisiei, însărcinată cu semnarea 
epțiilor de predare a lucrărilor afec
te prin programul ISPA, să fie 
oțiți fie de unul din viceprimarii mu- 
ipiului, fie de administratorul public 
Devei. Decizia a fost luată după ce 
ii multe străzi din Deva afectate de 
rările de înlocuire a rețelei de 
nizare a apei potabile și canalizare, 
au fost aduse la stadiul inițial, fapt 
:cificat în contract.

Marcel Morar a refu
zat să semneze recep
ția lucrării

Un astfel de caz este cel de pe 
ida Andrei Șaguna din Deva. Mem- 
i comisiei de semnare a recepților de 
:dare a lucrărilor au semnalat con
cern Hidroconstrucția, firmă care 
plementează programul ISPA, că 
irările sunt „făcute de mântuială”,

însă nu a fost luată nicio măsură în 
acest sens, din partea executantului. 
Mai mult, la semnarea recepției 
reprezentanții Hidroconstrucția s-au 
prezentat cu actele întocmite în totali
tate, gata pentru a fi semnate. Prezent 
la această întâlnire, viceprimarul Mar
cel Morar a refuzat să semneze recepția 
lucrărilor, calitatea acestora lăsând mult 
de dorit. „Nu putem accepta așa ceva, 
ignoranța cu care ne tratează și proasta 
calitate a lucrărilor. Pe strada Andrei 
Șaguna au lăsat o gură de canal la o 
înălțime mai mare decât partea 
carosabilă, apoi au turnat câteva straturi 
de asfalt, în două - trei niveluri, ca să 
compenseze înălțimea. Vom fi prezenți 
la semnarea recepților, iar dacă lucrarea 
nu este de calitate nu vom semna până 
la remedierea problemei. Este interesul 
lor să lucreze calitativ ca să le semnăm 
recepțile, astfel nu vor încasa bani”, a 
precizat viceprimarul municipiului 
Deva, Marcel Morar.

Irina Năstase

Peste zece amenzi, cu valoare 
cuprinsă între trei și cinci 

sute de lei, au fost aplicate po
sesorilor de animale din mu

nicipiul Deva care nu 
respectă prevederile Hotărârii 
Consiliului Local (HCL), ce 

reglemetează accesul patrupe
delor în anumite zone ale ora

șului Agenții Poliției 
Comunitare au fost manda
tați, de către reprezentanții 
Primăriei Deva, să pună în 

aplicare regulametul de creș
tere a animalelor domestice, 

aprobat prin ședință de Consi
liu local în 2006.

ANUNȚ PUBLIC

SC LEMBECK STYLE & DESIGN SRL cu sediul in localitatea Pestisu Mic, 
str.Principala, nr.44A, județul Hunedoara, anunța depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Confecții perdele”, situat in local
itatea Pestisu Mare, str.Pestisu Mare, nr.268, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr.25, jud.Hunedoara, de luni pana joi (orele 8 - 16,30) si vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări si reclamatii pot fi depuse in termen de 10 zile lucratoare 
de la data publicării anunțului.

Decizia reprezentanțiilor
administrației locale Deva vine în 
urma numeroaselor sesizări făcute de 
cetățenii municipiului referitoare la 
„răhățeii” de pe trotuarele Devei, 
lăsați în urmă de patrupedele scoase la 
plimbare de deveni. Astfel, potrivit 
HCL, devenii sunt obligați să -își 
plimbe animalele de companiei, doar 
în locurile în care nu sunt amplasate 
plăcuțele care să interzică accesul 
acestora în anumite locuri publice, și 
nu fără a avea în dotare lopățică pentru 
a strânge „mizeria”, mănuși, precum 
și actul de identitate al patrupedului. 
Posesorii de animale care se vor abate 
de prevederile HCL vor fi sancționați 
de agenții din cadrul Poliției Comu
nitare cu amendă cuprinsă între 300 și 

500 de lei. „Hotărârea este aprobată 
de mult, de prin 2006, noi doar o 
punem în aplicare acum. Nu este nor
mal ca pe trotuarele din Deva să nu 
poți merge din cauza mizeriei lăsate în 
urmă de câini. Binențeles că nu doar 
animalele de companie sunt de vină 
pentru aceasta, dar dorim pe cât de 
mult să evităm aceste situații și să ne 
ridicăm la nivelul țărilor europene”, a 
precizat viceprimarul municipiului 
Deva, Marcel Morar. în doar două 
săptămâni, agenții de Poliție 
Comunitară au aplicat peste zece 
amenzi posesorilor de animale care s- 
au abătut de la prevederile HCL.

Irina Năstase
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4 Eveniment Primăriu Deva va demara acțiunea de ridicare a automobilelor abandonate pe raza mu

nicipiului. Proprietarilor autoturismelor nefinicfionate li s-a dat termen de 48 de ore să-fi 
ridice mașinile de pe locurile de parcare pe cure le ocupă „rablele " lor. In cat. contrar, 
mașinile vor fi ridicate, iar proprietarii amendați. (I. \.)

K
Deveni cercetați pentru 
furtul a peste 9 tone 

de fier vechi

Trei bărbați cu vârste 
cuprinse între 34 și 40 de ani, 
din Deva, sunt cercetați de oa
menii legii pentru furtul a peste 
nouă tone de fier vechi.

Polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Deva au stabilit 
că cei trei erau angajați ai unui 
depozit de fier vechi din Deva, 
iar în noaptea de 1 spre 2 oc
tombrie, au furat din incinta 
firmei 9.540 de kilograme de 
fier vechi. Cei trei au folosit 
pentru transport o autoutilitară.

Prejudiciul creat, în val
oare de peste 8.870 lei, a fost 
recuperat în totalitate și restituit 
părții vătămate.

Urmărit internațional, 
depistat de polițiști

Polițiștii Serviciului de 
Investigații Criminale,
împreună cu polițiștii Biroului 
de Investigații Criminale din 
cadrul Poliției Municipiului 
Orăștie au organizat o acțiune 
pe linia depistării persoanelor 
urmărite în temeiul legii.

Cu această ocazie a fost 
identificat și reținut Florin W., 
de 38 de ani, din Sibiu, urmărit 
național și internațional la so
licitarea Interpol Wiesbaden - 
Germania.

împotriva acestuia, 
autoritățile judiciare din Ger
mania au emis mandat euro
pean de arestare pentru 
comiterea infracțiunii de fals 
de monedă.

Bărbatul a fost predat es
cortei Inspectoratului de Poliție 
Județean Sibiu în vederea 
prezentării la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Alba- 
lulia.

Tăiere ilegală de material 
lemnos

Opt bărbați din comuna 
Baia de Criș, cu vârste cuprinse 
între 33 și 77 de ani, au primit 
amenzi în valoare totală de 270 
de milioane de lei, pentru că au 
tăiat, din pădure, lemne care nu 
erau marcate. Polițiștii Postului 
de Poliție Baia de Criș, 
împreună cu reprezentanții 
I.T.R.S.V. Timișoara, au orga
nizat o acțiune pe linie de 
silvicultură, în urma căreia i-au 
prins pe cei opt bărbați, care au 
tăiat din pădurea proprietate 
personală, 80 de metri cubi de 
material lemnos fără să fie 
marcat, în valoare de 
270.000.000 lei. în cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare 
penală.

Căminele pentru elevi „urlă” de singurătate
în municipiul Deva, mai func

ționează doar patru cămine 
. pentru elevi, unele dintre ele 
fiind recent renovate. Cu toate 
că au condiții decente de trai, 
gradul de ocupabilitate al că
minelor este sub 40 la sută.

în județul Hunedoara mai sunt 
foarte puține cămine pentru elevi, care 
să funcționeze. în Deva, spre exemplu, 
mai funcționează doar patru cămine, iar 
elevii care optează pentru un loc în 
acestea sunt din ce în ce mai puțini, cu 
toate că majoritatea acesrtor clădiri au 
fost renovate. Unul dintre internatele 
recent renovate, din bani alocați de 
către Primărie, este cel al Liceului Ped
agogic „Sabin Drăgoi. „Căminele care 
au primit fonduri de la Minister, și 
anume, Grupul Școlar „Ovid 
Densușianu” din Călan, Colegiul 
Tehnic Agricol „Alexandru Borza” din 
Geoagiu și Colegiul Economic 
„Emanuil Gojdu” din Hunedoara, arată 
foarte bine, spre deosebire de cele care 
sunt finanțate de către Consiliile Locale 
sau Primării. Fiecare școală încearcă să 
renoveze și să aducă îmbunătățiri 
căminelor pentru elevi, dar din păcate 
lucrurile se mișcă mai greu, pentru că 
nu primim toți banii deodată”, a de
clarat consilierul din cadrul Inspectorat
ului Școlar Județean Hunedoara, 
Mircea Boian.

Copiii nu mai optează 
pentru cămine
Motivele pentru care copiii nu mai 

stau în cămine sunt relativ simple. Min
isterul Transporturilor și Inffasctructurii 
decontează bilete de transport copiilor, 
iar aceștia preferă să facă naveta, decât

Apa Prod sistează furnizarea 
apei, în Hunedoara și Deva

Astăzi, între orele 08.00 și 15.00 
Apa Prod va sista furnizarea apei 
potabile în municipiul Hunedoara. 
Astfel, pe Bulevardul Dacia, blocurile 
Bl, B2, Al-1, Al-2, A2-1, A2-2, Al- 
3, A3 și A1-4, strada Poștei, la 
blocurile A4-1 și G2, Bulevardul 
Corvin, blocul G1 și strada Avram 
lancu, la blocul C2, va fi oprită apa. 
Motivul pentru care va fi întreruptă 
furnizarea apei ește eliminarea unei 
avarii, pe Bulevardul Dacia,la blocul 
A1-4.

în municipiul Deva se sitează 
apa rece între orele 07.30 și 19.00, pe 
străzile Mihai Eminescu, de la Nico- 
lae Bălcescu la strada Carpați, pe 
strada Carpați, Aleea Plopilor și Bule
vardul Dacia. Motivul pentru care se 

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

să stea în căminele special amenajate 
pentru ei. „Deși este obositor pentru noi 
să ne trezim atât de devreme, 
dimineața, preferăm să facem naveta, 
decât să stăm în cămine. Condițiile de 
aici nu sunt chiar așa bune”, a declarat 
un elev al Colegiului Tehnic Energetic 
„Dragomir Hurmuzescu” din Deva.

Căminul pentru elevi 
de la Simeria, 
nerenovat din „epoca 
de aur”
Căminul pentru elevi, din cadrul 

Colegiului Tehnic de Transport Fer
oviar „Anghel Saligny” din Simeria, 
este poate cel mai afectat de vreme și 
vremuri. Se pare că nu au mai fost in-, 
festit vreun leu în acestă clădire din vre
mea regimului comunist. Structurat pe 
patru nivele, internatul mai este utilizat 
doar în proporție de 20 la sută. în acest 
internat mai sunt cazați aproximativ 
zece copii, veniți din localități precum 
Hațeg, Brad sau din Valea Jiului, pe 
care îi supraveghează, surprinzător, un 
alt elev, de clasa a douăsprezecea. „Nu 
am avut probleme niciodată cu elevii 
care stau aici. Ne înțelegem și 
colaborăm foarte bine”, a susținut ele
vul Andrei Pemeș. Conducerea spune 
că nu își poate permite să plătească și 
un pedagog. „în urmă cu ceva ani, în 
internat aveam și 200 de copii. Acum 
însă, poate și datorită profilului nostru, 
ca liceu, nu mai vin foarte mulți tineri, 
din alte localități sau județe. Acum, am 
transformat câteva camere din internat 
în săli de clasă, pentru că de la opt 
clase, am ajuns să avem 25. Nu avem 
condiții foarte bune, însă ne străduim să 
facem tot ce ne stă în putere pentru ca 
elevii noștri să învețe în condiții nor
male, chiar dacă banii ajung destul de 

sistează furnizarea apei este montarea 
a două vane (Programul ISPA) pe 
Aleea Plopilor la intersecție cu strada 
Mihai Eminescu.

Petronela Tămaș

greu la noi” a declarat directorul 
Colegiului Tehnic de Transport Fer
oviar „Anghel Saligny” din Simeria, 
Marius Steici. Școala este finanțaată de 
Primărie, dar a mai existat și un con
tract de finanțare cu Ministerul Trans
porturilor și Infrastructurii.

Ce îi ajută foarte mult, din punct 
de vedere financiar, pe cei de la acest 
liceu, este faptul că găzduiesc ocazional 
muncitori, iar din banii pe care aceștia 
îi primesc, îi investesc în renovarea 
școlii și a anexelor. De exemplu, anul 
trecut au reușit să achiziționeze mobilă 
din banii proveniți din chiria pe care o 
percep muncitorilor. Și cantina liceului 
este „vizitată” de elevi, dar nu numai. 
Aici vin să mănânce frecvent și 
fotbaliștii de la echipa din Simeria. 
„Intenționăm să oferim copiilor câte o 
masă zilnică, la cantina școlii. Mâncare 
este foarte bună, chiar și eu mai mănânc 
din când în când aici. Prețurile sunt ac
cesibile. Copiii plătesc șase lei pe zi 
pentru masă, iar cazarea este de 50 de 
lei pe lună”, a conchis Steici.

Petronela Tămaș

CFR face reduceri la biletele 
cumpărate anticipat

CFR Călători a anunțat, într-un co
municat de presă, că face reduceri între 5 
și 13 Ia sută Ia biletele de tren cumpărate 
anticipat. Reducerea va fi diferențiată, în 
funcție de perioada de anticipație a bile
tului. Astfel, pentru biletele cumpărate cu 
cel puțin 21 de zile înainte de călătorie re
ducerea este de 13 la sută, iar pentru cele 
achiziționate cu 11 - 20 zile înainte de 
voiaj, de 10 la sută reducere. Biletele 
luate în avans cu 6 până la 10 zile vor fi

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* ifroniști;
* stivuitoriști;
* muncitori necaiificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, corn.
Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.

„împreună cu Primăria, an 
demarat un proiect de constrain 
a unui Campus, la nivel euro 
pean. Au trecut doi ani de cân< 
acest proiect a fost demarat și V’ 
an de când a fost depus. Dacă V! 
fi aprobat pentru finanțare, vor 
primi aproximatix 3.4 milioam 
de euro”, a declarat directora 
liceului, Marius Steici.

mai ieftine cu 5 la sută. Reducerea s- 
aplică atât la prețul biletului de călătorie 
cât și al suplimentului de tren. Discour 
-ul se aplică numai la emitere 
legitimațiilor de călătorie prin sistemei 
electronice de emitere (on-line, xSell 
pentru bilet întreg și bilet copil, iar reduc
erea nu este valabilă și pentru tariful d 
rezervare a locului și tariful de suplimen 
de pat/cușetă.

Cătălin Rișcuți



1

Primăria Deva a dispus proprietarilor de chioșcuri părăsite de pe 
strada Minerului din municipiu, să elibereze spațiile pe care acestea 
sunt amplasate. în zona Liceului Energetic există două astfel de 
chioșcuri, care au devenit un adevărat focar de infecție. (I.N.)
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onduri nerambursabile pentru reabilitarea Parcului Cetate
‘imăria Deva are în vedere 
•■agerea de fonduri neram- 
rsabile pentru reabilitarea 
arcului Municipal Cetate, 
leabilitarea parcului face 
■te din lista proiectelor indi- 
iuale ale administrației lo
cale Deva și are ca scop 
șterea atractivității spațiilor 
dice și punerea în valoare a 
nelor verzi cu semnificație 
istorică din muncipiu.

Reprezentanții administrației lo- 
Deva intenționează să depună la 
l Vest proiectul „Reabilitare Parcul 
.cipal Cetate”, în vederea obținerii 
finanțări nerambursabile prin Axa 
ritară 1 - Sprijinirea dezvoltării 

„Reabilitarea Parcului Cetate face parte din proiectul de dezvoltare 
bană a Devei. Odată primite fondurile, vor începe lucrările de reamenajare 
spaților verzi, mobilier, filigorie, unde intenționăm să organizăm și eveni- 

ate pe viitor, poate chiar căsătorii. Vegetația și copacii nu vor fi afectații, 
•oarece sunt monumente ale naturii, în schimb va fi semnalizată adecvat, 
udiul de Fezabilitate a fost finalizat, iar în prezent se lucrează la proiectul 
hnic”, a declarat administratorul public al municipiului Deva, Corina 
prișiu.

durabile a orașelor, Domeniul de 
intervenție 1.1 - Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Reabilitarea parcu
lui constă în amenajarea aleilor piet- 
onale, a mobilierului, reabilitarea 
filigoriei și a soclurilor pe care sunt am
plasate statuile din parc, refinisarea îm
prejurimilor, a locurilor de joacă și a 
spaților dejoacă pentru copii. Valoarea 
proiectului se ridică la 5.472.686,30 lei, 
din care suma neeligibilă, care va fi 
susținută din bugetul local al Devei, 
este de 301.755,86 lei. Durata de imple
mentare a proiectului este de 12 luni. în 
cazul în care proiectul nu va primi 
finanțare, reabilitarea parcului va fi 
susținută din bugetul local al municip
iului. Mai mult, autoritățile locale au în 
vedere atragerea de fonduri pentru re
abilitarea tuturor parcurilor din mu
nicipiu.

Irina Năstase

ăptămâna Europeană pentru democrație 
•cală va fi marcată Ia Deva

Amenzi pentru neprezentarea 
carnetelor de muncă

jticipiul Deva se pregătește 
itru Săptămâna Europeană 
itru democrație locală. Eve- 
nentul va fi marcat printr-o 
de de acțiuni organizate de 

ezentanții Primăriei Deva.

Săptămâna Europeană pentru 
tcrație locală se sărbătorește anual, în- 
nd din 2007, prin evenimente locale și 
nale, organizate simultan în toate țările 
ibre ale Consiliului Europei. Scopul 
:ora este creșterea cunoștințelor de 
jcrație locală și consolidarea legăturilor 
e cetățeni și reprezentanții aleși ai 
ităților locale.

Seminarii tematice 
vor marca săptămâna 
democrației locale
Tema săptămânii europene a 

jcrației locale din acest an este „Im- 
jl comunitățiilor durabile în lupta cu 
nbările climatice”. Schimbările climat- 
nplică mai multe aspecte ale politicilor 
e, cum ar fi transportul, colectarea 
urilor sau biodiversitatea. Autoritățile 
e ale Devei au pregătit o serie de 
ni și seminarii interactive cu diverse 
tici. Astfel, luni, 11 octombrie, la Casa 
ultură din Deva va avea loc o întâlnire

Codificările codului fiscal prevăd stingerea creanțelor reciproce
în vederea eliminării efectelor negative 

; crizei și prevenirea blocajelor financiare 
nerate de lipsa afluxului de lichidități, Guver- 
il a emis o Ordonanță de Urgență care 
odifică Codul Fiscal.

Actul normativ propune reglementarea 
mpensării de drept, adică stingerea creanțelor 
ciproce chiar în momentul când creanțele 
istă deodată, indiferent dacă debitorii au sau 

i cunoștință despre aceasta. Prin compensare, 
sting creanțele statului sau unităților admin- 
rativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora 
prezentând impozite, taxe, contribuții și alte

Programul,, Casa Verde ” și proiectul de introducere a energiei 
neconvenționale în cinci unități școlare din muncipiu vor fl prezentate 

în cadrul săptămânii europene a democrației locale

cu președinții asociațiilor de proprietari, la 
care se va discuta pe tema contorizării indi
viduale. Activitățile vor continua și marți, 
12 octombrie, tot la Casa de Cultură unde, 
începând cu orele 17, va avea loc seminarul 
cu tema „Combinând energiile putem re
duce costurile și protejăm mediul”, organi
zat în parteneriat cu Agenția de Protecție a 
Mediului. La seminar vor fi prezentate sis
teme ecohibrid de energie neconvențională. 
De asemenea, va fi prezentat programul 
„Casa Verde” și proiectul de introducere a 
energiei neconvenționale în cinci unități 
școlare din muncipiu. O altă acțiune va avea

sume datorate bugetului general consolidat cu 
creanțele debitorului reprezentând sume de 
rambursat, de restituit sau de plata de la buget, 
până la concurența celei mai mici sume, când 
ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea 
de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția 
ca respectivele creanțe să fie administrate de 
aceeași autoritate publică. Creanțele fiscale ale 
debitorului se compensează cu obligații da
torate aceluiași buget, urmând ca din diferența 
rămasă să fie compensate obligațiile datorate 
altor bugete, în mod proporțional. Creanțele fis
cale rezultate din raporturi juridice vamale se 

loc, joi, la Casa de Cultură unde vor partic
ipa reprezentanți ai societăților care asigură 
salubrizarea, termoficarea și serviciile apă- 
canal. Seminarul va avea ca temă „Calitatea 
serviciilor publice - factor de influență 
major în dezvoltarea unei comunități dura
bile”. Seria de activități tematice se va 
încheia-vineri, când un grup de elevi ai 
Colegiului Tehnic-Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu” vor prezenta, începând cu 
orele 13, la sediul unității școlare, o 
instalație de iluminat public alimentată cu 
energie solară.

Irina Năstase

compensează cu creanțele fiscale ale debitoru
lui reprezentând sume de restituit de aceeași 
natură. Eventualele diferențe rămase se 
compensează cu alte obligații fiscale ale deb
itorului. Dacă legea nu prevede altfel, compen
sarea operează de drept la data la care creanțele 
există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și 
exigibile. Ordonanța de Urgență a mai stabilit 
și diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru 
creanțele-fiscale neachitate la termen la 0,04 la 
sută pentru fiecare zi de întârziere, față de 0,05 
Ia sută, cât a fost până la 30 septembrie 2010.

(l.N.)

Corpul de Control al Casei Județene de 
Pensii (CJP) Hunedoara va controla angajatorii 
care nu au predat carnetele de muncă ale 
salariaților și va aplica sancțiuni 
contravenționale.

în 30 septembrie a expirat termenul până 
la care deținătorii carnetelor de muncă, per
soane fizice sau juridice trebuiau să le predea 
pentru scanare în vederea realizării unei baze 
de date la nivel național. Evidența națională va 
cuprinde istoricul perioadelor de stagiu real
izate în sistemul public de pensii anterior datei 
de 1 aprilie 2001, precum și cuantumul veni
turilor salariale realizate, în scopul asigurării 
unor proceduri sigure de stabilire a drepturilor 
de pensii. în perioada următoare o comisie de 
control constituită prin decizia directorului 
Casei Județene de Pensii (CJP) Hunedoara, se 
va deplasa la angajatori pentru a verifica dacă 
aceștia au predat carnetele de muncă ale 
angajaților.

COMUNICAT DE PRESA

Programul vizând protecția resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu apă, 

stații de tratare, canalizare și stații de epurare

Administrația Fondului pentru Mediu organizează 
în perioada 18.10.2010 - 17.11.2010 sesiune de 
depunere a cererilor de finanțare în cadrul Programului 
vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de 
epurare.

Suma alocată acestei sesiuni este de 298.115 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV, 
Georgeta BARABAȘ 

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

„Majoritatea instituțiilor și agenților eco
nomici au predat carnetele de muncă, dar sunt 
unii care nu le-au adus. în acest moment nu 
știm cu exactitate câți s-au conformat și câți nu, 
dar am pornit un control, iar peste o săptămână 
- două vom avea și date concrete. S-ar putea 
ca unii să aibă angajați care au fost luați în 
evidență pe vremea când lucrau la un alt anga
jator. Verificarea va fi făcută de Corpul de Con
trol din cadrul instituției. în ceea ce privește 
persoanele fizice, nu putem să le căutăm pentru 
a le prelua datele, dar în momentul în care se 
vor prezenta la noi pentru pensie, vom vedea 
ce măsuri se vor lua”, a declarat directorul 
Casei Județene de Pensii Hunedoara, Ionel 
Ciobanu. Funcționarii CJP Hunedoara sunt 
abilitați să constate contravențiile și să aplice 
amenzile prevăzute de legislația în vigoare 
celor care nu au predat carnetele de muncă.

Cătălin Rișcuța
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C
La București se cântă

6 Monden ic lorii Morgan Freeman și Sylvester Stallone vor fi premiali ta ediția din acest 
an a Hollywood Film Festival, informează hollywoodreporter.com. Cea de-a 14-a 
ediție a Hollywood Film / estival este organizată la l.os Angeles in perioada 22 • 
25 octombrie.

Testamentul sentimental’
al Mădălinei Manole este autentic

în perioada 7 -13 mai 2011, 
reprezentanții noii generații de jazz se în
tâlnesc la Bucharest International Jazz 
Competition, singurul concurs 
internațional de jazz din România.

Evenimentul aduce în fața publicu
lui autohton proiecte inedite ale celor mai 
bune centre de jazz din lume. Bucharest 
International Jazz Competition, organizat 
de jmEvents, își propune să contribuie la 
recunoașterea noilor valori ale jazz-ului 
românesc și internațional.Evenimentul 
îmbină concertele cu jam sessions și 
workshopuri, competiția preesupunând 
muzica intensă, creație și public entuzi
ast.

Loredana Groza crede că sexul
prelungește viața

într-un interviu acordat celebrei re
viste pentru bărbați, Playboy, Loredana 
Groza, vorbește fără complexe despre 
sex, secretele feminine și despre anul ei 
de "călugărie". Loredana Groza amintește 
și despre cel mai nou clip în L.A., cu 
Julien Roger și cu Pitoff, regizorul care 
le-a dirijat pe Halle Berry si Sharon Stone 
în Catwoman. Vedeta nu ocolește nici 
subiectele fierbinți. "M-a pus pe gânduri 
opinia taximetristului din Singapore, care 
spunea că sexul îmbătrânește. Am și scris 
un eseu despre asta. Sexul poate să-ți dea 
și viață, poate să te și consume, dacă-1 
faci în condiții proaste și cu cine nu tre
buie", a spus artista.

"Cred ca orgasmul e o stare 
deosebită, o transă pe care bărbații și fe
meile trebuie să o atingă, e o Nirvana. E 
mai dulce ca înghețata, bașca nu îngrașă", 
a adăugat Loredana.

A cincea ediție a Bucharest Interna
tional Jazz Competition se desfășoară 
între 7 și 13 mai 2011. Muzicienii - trupe 
si vocaliști cu vârsta până la 35 ani, își 
vor disputa premiile de 7.000 Euro - 
Marele Premiu, precum și distincțiile de 
„cea mai bună trupă” și “cel mai bun vo
calist”.

Bucharest International Jazz Com
petition are și un rol educativ. Pe de o 
parte pentru tinerii muzicieni de jazz 
acesta înseamnă un spirit nou, o sursă de 
inspirație. Pe de altă parte, evenimentul 
oferă studenților un spațiu pentru muzica 
bună, facilitând intrarea liberă la con
certe.

f

"Testamentul sentimental" al 
Mădălinei Manole, predat de soțul 
artistei Parchetului Capitalei, a fost ex- 
pertizat, iar specialiștii au stabilit că 
scrisul aparține cântăreței, la fel și 
semnătura, ceea dovedește că ea s-a 
sinucis, potrivit MEDIAFAX.

Scrisoarea a fost expertizată grafo- 
scopic, iar specialiștii notează în rapor
tul lor că "scrisul nu a fost întrerupt sau 
limitat și că nu au existat modificări sau 
intervenții asupra scrisului".

Despre relevanța expertizei, 
sursele judiciare spun că aceasta 
întărește faptul că Mădălin Manole și- 
a premeditat sinuciderea.

în 6 septembrie, soțul Mădălinei 
Manole, Petru Mircea, a dus "testamen
tul sentimental" al artistei la Parchetul 
Tribunalului București, iar procurorii 
au dispus efectuarea unei expertize 
grafoscopice a documentului în dosarul 
privind moartea artistei.

"Petru Mircea a mai adus și alte 
documente scrise de ea, pentru 
comparație.

Petru Mircea, soțul Mădălinei 
Manole, a prezentat, în 8 septembrie, la 
emisiunea "Happy Hour" de la Pro TV, 
varianta integrală a scrisorii lăsate de 
artistă înainte să se sinucidă, precizând 
că nu a falsificat-o, precum și jurnalul 
acesteia.

"Sunt o neputincioasă, o 
nevrednică, o complexată, am un mil
ion de defecte și astea mă fac să mă 
gândesc că trebuie să mă opresc aici! 
Nimeni altcineva nu e vinovat de starea 
mea, doar eu! Voi toți mă iubiți, și mi- 
ați arătat asta, mereu. Și totuși eu gân
desc că trebuie să mă opresc aici cu 
viața! Mi-a dăruit Dumnezeu cel mai 
frumos și curat suflet din lume, Puiu al 
meu, cel mai mare și minunat dar,

Connect-R se plânge că are prea multe concerte
Connect-R mărturisește că, deși este criză, are atât, 

multe concerte, încât abia le mai poate face față.
într-un interviu acordat pentru Music Channel, Conne< 

R a declarat că în prezent nu are niciun single propriu pent 
că lucrează cu atât de mulți artiști, încât nu mai are timp lib 
să lucreze la propriile lui piese. Cu toate acestea, promite 
revină cu o melodie foarte bună în această toamnă.

De curând vocea lui Connect-R poate fi auzită pe “Lo 
You”, proaspătul single lansat de DJ Sava & Raluka.

copilașul nostru; cei mai buni și 
sacrificați părinți din lume, frate drag, 
nepoți dragi, rude, prieteni, atâta lume 
cu suflet curat în jurul meu. Nu le merit, 
nu știu ce să fac, să am gijă de ele, cum 
să am grijă de ele, cum să le fiu de 
folos. Sunt de neiertat, mă gândesc la 
voi toți, dar și la ce să fac să nu mai fiu. 
Pui mic să rămână o perioadă la 
Botoșani, cu mama și tata. Poate mă va 
ierta, mai târziu! Când va fi mare!", 
scria Mădălina Manole în scrisoare.

De altfel, Mădălina Manole s-a fil
mat cu puțin timp înainte de moarte, în
registrarea fiind găsită ulterior de soțul 
artistei.

Mădălina Manole s-a fi] 
singură, în oglindă, făcând un gest 
estiv cu mâna, fără a spune nimic.

Magdalena Mircea - cunos 
publicului drept Mădălina Manole 
a sinucis în dimineața de 14 iulie, c 
de ziua ei de naștere.

în 12 august, legiștii au încf 
analiza toxicologică în cazul Mădă 
Manole și au constatat că a. 
înghițise doar Furadan , nefiind g; 
în sânge alcool, barbiturice, drogur: 
produse pentru slăbit, pot 
declarațiilor directorului genera 
INML "Mina Minovici", Dan ' 
mengiu.

CMYK
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„Diagnostic, prognosticul unui medic despre boala, in 
funcție de pulsul și buzunarul pacientului. " 
-Ambrose Bierce
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Banala cădere a părului ascunde mai multe afecțiuni
Căderea părului poate fi cau
zată de o varietate de factori, 
de la diferite afecțiuni, la nu
triție deficitară până la deze
chilibre hormonale și stres. 

Indiferent că se manifestă prin 
subțierea firului de păr sau 

prin chelie, tratamentul împo
triva căderii părului constă în 

identificarea cauzelor care 
conduc la această situație și, 
ulterior, administrarea unui 

tratament corespunzător.
Uneori căderea părului apare 
din cauza unei afecțiuni care 
:mplică părul însuși, cum este 
cazul alopeciei care determină 
căderea permanentă a părului.

Este normală pierderea a cel mult 
100 de fire de păr, zilnic. în caz contrar, 
:xistă riscul ca pacientul să sufere de o 
"ecțiune a părului, o dereglare 

lormonală, un chist ovarian, sifilis sau 
dte boli care pot determina căderea 
îxcesivă a părului. Deci, căderea firelor 
ie păr după fiecare pieptănare nu 
eprezintă neapărat un semn de îngrijo- 
are.

Afecțiuni care conduc 
'a pierderea părului

Afecțiuni ale tiroidei

Fie că este vorba despre hipoactiv- 
tatea glandei tiroide, afecțiune numită 
îipotiroidism, sau despre tiroida hiper- 
ictiva, afecțiune numită hipertiroidism, 
:onsecințele sunt aceleași - căderea 

rului din cauza dezechilibrului hor- 
nonal. Hormonii contribuie la regle- 
nentarea funcțiilor din organism, 
nclusiv creșterea părului. Adminis- 
rarea tratamentului corespunzător în 
iazul afecțiunilor tiroidiene contribuie 
a controlarea căderii părului. 

Dereglări hormonale Tricotilomania

Schimbările și dereglările hor- Tricotilomania este o afecțiune
nonale cauzează căderea temporară a psihică caracterizată prin dorința

Folosirea in exces a plăcii de întins părul poale conduce 
la căderea excesivă a podoabei capilare

părului. Acestea pot fi cauzate de 
sarcină, naștere, întreruperea de sarcină 
(avort), administrarea de 
anticoncepționale, menopauză și 
afecțiunile tiroidei. Organismul are 
nevoie de cel puțin trei luni pentru a se 
obișnui cu noile reglementări hor
monale, timp în care dezechilibrul hor
monal conduce la căderea părului, 
variații ale masei corporale, stres, 
oboseală, acnee etc.

Diferite tipuri 
de alopecie

Alopecia este termenul medical 
care definește căderea părului. Există 
două tipuri de alopecie: alopecia areata 
și alopecia androgenica (calviția). 
Alopecia poate cauză atât căderea 
părului de la nivelul scalpului, cât și de 
pe celelalte regiuni ale corpului. 
Aceasta poate conduce la subțierea fir
ului de păr, calviție totală sau parțială, 
permanentă sau temporară.

Traumatisme fizice - 
un șoc pentru foliculi

în momentul în care organismul 
este supus unui traumatism fizic, ciclul 
natural de creștere a părului poate fi în
trerupt, conducând la pierderea părului. 
Orice șoc al organismului - accidente 
rutiere, intervenții chirurgicale, arsuri, 
orice tip de afecțiune - este un șoc și 
pentru foliculii piloși, rezultând căderea 
parului de pe 75 la sută din suprafața 
scalpului în doar câteva luni.

Stresul emoțional

Stresul fizic sau mental perturbă 
ciclul normal de creștere a părului. 
Această situație apare după două - trei 
luni de la manifestarea evenimentului 
neplăcut, când foliculii părului intră în 
faza de telogen prematur, conducând la 
stoparea creșterii părului. Controlarea 
factorilor de stres restabilește creșterea 
normală a părului.

obsesivă a pacienților de a smulge părul 
fie de la nivelul capului, sprâncenelor 
sau alte zone ale corpului. Smulgerea 
părului poate conduce la apariția unor 
pete neuniforme pe suprafața afectată. 
Cauzele acestei afecțiuni nu sunt 
cunoscute.

Carența de fier

O cantitate mică de fier în organ
ism conduce la căderea părului. Această 
problemă apare mai ales în rândul fe
meilor.

Infecții

Infecțiile care provoacă febra (her
pes simplex), infecțiile fungice ale 
pielii (impetigo), infecțiile bacteriere 
(sifilis) sunt responsabile de alopecie 
sau subțierea firului de păr. Tratarea 
infecției conduce la reluarea ciclului 
normal de creștere a părului și previne 
căderea părului pe viitor.

Afecțiuni autoimune

Alopecia areata adesea este 
asociată cu existența unei afecțiuni au
toimune, din această cauză se consideră 
că diferite forme de pierdere a părului 
sunt cauzate de una dintre afecțiunile 
autoimune. Diabetul zaharat și lupusul 
eritematos sunt două afecțiuni au
toimune care cauzează și căderea 
părului.

Boli de piele

O serie de afecțiuni cutanate in
flamatorii, cum ar fi eczemele, der- 
matita seboreică sau psoriazisului, pot 
cauza căderea părului.

Alte cauze ale căderii 
părului sunt:

Vârsta

Din cauza dereglărilor hormonale 
și a slăbirii sistemului imunitar, vârsta 
este una dintre cauzele care conduce la 
căderea părului. Adesea, pierderea 
părului este reversibilă dacă sunt ad

ministrate tratamente împotriva căderii 
părului și pentru tratarea dereglării hor
monale. Potrivit datelor statistice, 40 la 
sută dintre bărbați se confruntă cu 
căderea părului excesivă sau chelia 
înainte de 40 de ani.

Genetica

Apariția cheliei poate fi moștenită 
de la unul dintre părinți. Alopecia 
cauzată de genetică adesea este 
ireversibilă.

Factorii de mediu

Factorii de mediu, precum 
substanțele caustice, razele x și 
poluanții, pot conduce la apariția 
calviției. Dacă foliculii piloși nu sunt 
distruși în totalitate, chelia cauzată de 
acești factori este reversibilă.

Alimentația 
necorespunzătoare

Vitaminele și substanțele nutritive 
esențiale, cum ar fi proteinele, asimilate 
de organism dintr-o alimentație 
sănătoasă, variată și echilibrată, asigură 

o stare generală de sănătate prin buna 
funcționare a tuturor sistemelor și or
ganelor. Alimentația deficitară și dieta 
restrictivă conduc la apariția carențelor 
nutriționale, care la rândul lor provoacă 
subțierea firului de păr și căderea aces
tuia. Aceleași efecte sunt resimțite și de 
tulburările de alimentație (anorexie, bu- 
limie etc).

îngrijirea părului

Șampoanele sau folosirea 
frecventă a uscătorului de păr, a ondu
latorului, plăcii de întins părul, anumite 
coafuri, ca de exemplu, strângerea 
părului în „coadă de cal” cauzează 
căderea părului din cauza frecării put
ernice a firelor de păr. Regenerarea 
părului presupune regenerarea foli- 
culilor piloși.

Medicamente

Există multe medicamente care au 
ca efect secundar căderea părului. Din 
această cauză se recomandă ca trata
mentele să fie prescrise de către medici 
specializați.

CMY
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8 Noi si lumea
Premierul Rusiei, I ladimir Putin, i-a îndemnat pe membrii Guvernu
lui să renunțe la fumat pentru a servi drept exemple într-o țară in care 
o persoană din trei fumează. în cursul unei ședințe de guvern, minis
trul rus al Sănătății, Tatiana Golikova, a anunțat că în Rusia sunt 43,9 
milioane de fumători din totalul de 142 de milioane de locuitori.

Repatrierea romilor din Franța f
Bolnavii de diabet, HIV/SIDA

este lamentabilă, potrivit ONU
Raportorul special al Națiunilor 

Unite privind drepturile omului în cazul 
imigranților, mexicanul Jorge Busta
mante, a calificat marți drept "lamenta
bile" măsurile de expulzare a romilor 
din Franța, care sunt contrare "tradiției 
umaniste" a acestei țări.

Expulzarea romilor este 
"lamentabilă deoarece este total contra
dictorie cu tradiția umanistă a poporului 
francez", a declarat Bustamante cu 
ocazia unei vizite în Spania.

Comisia Europeană și-a anunțat 
intenția de a demara până la jumătatea 
lui octombrie o procedură de infringe
ment împotriva Parisului, pentru că nu 
a transpus în dreptul său intern garanții 
pentru cetățenii UE expulzați, 
prevăzute de o directivă din 2004 
privind libera circulație. Procedura de 
infringement va putea fi evitată doar 
dacă Parisul ia până atunci angajamente 
ferme pentru a se pune în conformitate 
cu dreptul european.

Bustamante a denunțat de aseme
nea "ambianța xenofobă" din Statele 
Unite, care incită la "abuzuri" îm

Românii au ales destinații exotice pentru vacanță
Cifrele de la sfârșitul sezonu
lui estival din acest an arată o 
creștere semnificativă a nu

mărului de turiști care au ales 
vacanțele în Turcia și Egipt, 

în ciuda crizei economice și a 
puterii de cumpărare în scă

dere a românilor.

potriva imigranților, după legea foarte 
restrictivă privind imigrația votată în 
Arizona, apoi suspendată.

O lege foarte restrictivă privind 
imigrația a intrat în vigoare în această 
vară în Arizona, permițând poliției să

80% dintre turiști au ales pa
chetele de 5 stele, 17% pe cele de 
4 stele și 3% au ales pachetele de 
3 stele.

în general, turiștii care merg 
la 5 stele preferă să stea pe plajă, 
iar cei care merg la 4 sau 3 stele 
fac excursii în alte regiuni.

verifice statutul migratoriu al oricărei 
persoane reținute.

Statul federal a contestat această 
lege în justiție și a obținut la sfârșitul 
lui iulie suspendarea măsurii.

Una dintre cele mai populare 
oferte ale anului 2010 a fost seju
rul economic, în care sunt selectate 
hoteluri la prețuri rezonabile, 
ajungându-se la oferte de 400 de 
euro de persoană în Turcia.

în aprilie, se putea pleca cu 
150 de euro în Turcia.

sau cu afecțiuni oncologice 
continuă să primească 
medicamente gratuite

Bolnavii de diabet, tuberco- 
loză, HIV/SIDA, cei cu afecțiuni on
cologice, boli mintale sau cei care au 
suferit un transplant și care se află in
cluși în programele naționale ale Mi
nisterului Sănătății vor beneficia, în 
continuare, de medicamente în mod 
gratuit.

Ministrul Sănătății, Cseke At
tila, a aprobat, miercuri, proiectul de 
Ordin privind stabilirea prețurilor de 
decontare ale medicamentelor care se 
acordă bolnavilor în cadrul Progra
melor naționale de sănătate nomina
lizate prin Hotărârea de Guvern nr. 
261/2010 privind aprobarea progra
melor naționale de sănătate pentru 
anul 2010. Acesta va abroga Ordinul 
ministrului Sănătății 426/2009 care 
stabilește că prețul de decontare al 
medicamentelor este cel din Catalo
gul Național al Medicamentelor de uz 
uman -Canamed. Proiectul de act nor
mativ se va afla, începând de mier
curi, în dezbatere publică pe site-ul 
Ministerului Sănătății la adresa 
www.ms.ro, secțiunea transparență 
decizională.

Conform proiectului de act 
normativ, Ministerul Sănătății a mo
dificat metodologia de calcul a prețu
rilor de decontare a medicamentelor 
din lista C2, astfel încât să poată sus
ține decontarea tratamentelor nece
sare acestor bolnavi, și aceștia să nu 
fie afectați.

în noua formulă de calcul vor 
fi diminuate adaosul pentru prețul cu

ridicata (adaosul distribuitorului) și 
cel de desfacere cu amănuntul (adao
sul pentru farmacii).

Dacă până în prezent, adaosul 
distribuitorului varia între 14% și o 
sumă fixă de 30 de lei, în noul sistem 
acesta va avea o valoare fixă de 4% 
iar adaosul pentru farmacii va fi unic, 
în proporție de 1,5% .

Noul preț de decontare nu tre
buie să depășească prețul din Catalo
gul Național al Medicamentelor de uz 
uman - Canamed minus 12%.

Noul sistem de calcul al prețu
lui de decontare pentru medicamen
tele din Lista C2, în care sunt incluse 
1400 de medicamente necesare trata
mentul unor boli cronice, duce la o re
ducere de aproximativ 24%, ceea ce 
va permite Ministerului Sănătății să 
poată susține costurile astfel încât pa- 
cienții să poată beneficia de tratamen
tul corespunzător.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM iwpcuioare; 
zilnic 08-21 " IMBllȘ llICIU;
Duminica 09-17 - tapițerie cu soiuQi specifice;

Telefon: 0^61 - 973.940

- 5 spălări li gratis]
- legitimație texierior *• Interior, 16 ron]?

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei 0â

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

http://www.ms.ro
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2el mai tânăr arbitru de volei din țară e devean
Este deja cunoscut faptul că 
leva se numără printre cen- 
rele importante de volei din 
ră. Chiar dacă nu avem o re
prezentantă în prima ligă de 
olei, centrele de juniori și ca- 
'ți au dat și dau în continuare 
nii din cei mai talentați tineri 
în acest sport. De altfel, ju
nioarele și cadetele clubului 
SȘ Deva s-au clasat în ultimii 
ani în primele cinci grupări 
lin România, în vreme ce Li
ceul Teoretic „ Traian ” din 
eva a avut ani la rând perfor
ate notabile în competițiile 

inter-școlare.

în aceste condiții, tot de sub 
tate vine și cel mai tânăr aspirant 
un loc în lotul național de arbitrii, 
'ta Bogdan are 20 de ani și este-, 
acest moment, singurul arbitru 

a județ, care are posibilitatea de a 
tra în „elita” fluierașilor de la 
eu. în urma promovării unui test 
ițional, adolescentul din Deva, a 
venit cel mai tânăr candidat la un 
>st de arbitraj în lotul național.

S-a numărat printre 
puținii candidați care 
au promovat 
examenul național

Bogdan, absolvent al Liceului 
:oretic „Traian” din Deva, fost 

component al echipei de volei a 
liceului, se numără printre cei 25 de 
candidați care au promovat exam
enul național, desfășurat cu ocazia 
Consfătuirii Anuale a Arbitrilor, or
ganizate de către Federația Română 
de Volei, la începutul lunii trecute, 
la Baia Mare. La întrunire au partic
ipat în jur de 50 de aspiranți la un 
loc în lotul național de arbitrii, 
veniți din diferite colțuri ale țării: 
Timiș, Bihor, Arad, Cluj, Sibiu, 
București, Pitești sau lași.

„Competiția a fost foarte dură. 
Chiar dacă voleiul nu este un sport 
cu o popularitate ridicată în Româ
nia, la Baia Mare a existat un număr 
foarte mare de candidați ce doresc 
să devină arbitrii cu acte în regulă. 
Am dat un test extrem de dificil 
pentru care m-am pregătit intens, iar 
după o săptămână am aflat că sunt 
cel mai tânăr aspirant la intrarea în 
lotul arbitrilor divizionari”, spune 
tânărul devean.

Promovarea examenului 
reprezintă doar primul pas înspre 
accederea în elita arbitrilor di
vizionari. Tânărul devean trebuie să 
arbitreze o serie de meciuri sub 
atenta supraveghere a unor observa
tori federali, care în funcție de 
prestația acestuia, vor hotărî dacă va 
putea arbitra meciuri de divizia B. 
Deocamdată, promovarea testului i- 
a înlesnit acestuia posibilitatea de a 
fi delegat la jocuri din cadrul cam
pionatului național de junioare, 
cadete sau minivolei, în postură de 
arbitru asistent.

„Chiar în urmă cu o săptămână 
am arbitrat un puternic turneu ami
cal, la Timișoara, la care au partici
pat junioare ale cluburilor din 
Timișoara, Lugoj, Arad și Novisad 
(Serbia), iar acum odată cu startul 
campionatului național voi arbitra 
partide de cadete sau junioare, la 
Timișoara, Lugoj și Deva. La câteva 
dintre aceste jocuri voi fi urmărit de 
observatori federali, care vor decide 
dacă voi putea arbitra, pe viitor, în 
eșalonul secund”, adăugă Bogdan.

A învățat „meserie” 
de la Gelu Indrei 
și Titi Scorpie

Deși mulți tineri de vârsta lui 
se îndreaptă spre fotbal sau alte 
sporturi la fel de populare, Bogdan 
a ales voleiul. Acesta a jucat pe în
treaga perioadă a liceului în echipa 
de volei a școlii, ca principal, sub 
îndrumarea profesorilor Mircea 
Rusneac și Titi Scorpie echipa fiind 
în fiecare an cea mai bună formație 
din județ și ocupantă a podiumului 
pe zonă. Iar atunci când nu participa 
cu echipa la vreo competiție inter- 
școlară arbitra meciuri din cadrul 
competițiilor dedicate fetelor.

„Când aveam posibilitatea ar
bitram jocuri în județ la insistențele 
regretatului Gelu Indrei, cel mai im
portant arbitru din județ. Acesta m- 
a luat sub aripa sa și mi-a împărtășit 
unele secrete legate de arbitraj. Tot 
el a fost cel care mi-a propus să 
urmez cursurile de arbitraj la nivel

local și astfel am pornit la acest 
drum. Atât el, cât și domnii profe
sori Scorpie și Rusneac au jucat un 
rol important în alegerea arbitraju
lui”.

Student în anul doi la Facul
tatea de Științe Economice de la 
Timișoara, Bogdan spune că per
cepe arbitrajul mai mult ca pe un 
hobby, având în vedere că nu este o 
meserie tocmai bănoasă.

„îmi place foarte mult ceea ce 
fac, drept dovadă că deși sunt stu
dent la Timișoara n-am lăsat voleiul 

Noi suspendări date 
de Comisia de Disciplină 
a AJF Hunedoara

deoparte și m-am integrat și acolo 
în rândul celor ce cunosc acest 
sport. Deși nu este o meserie foarte 
bănoasă vreau să merg mai departe. 
Cui nu i-ar place să călătorească 
peste tot, fiind plătit pentru pasi
unea sa. Plus că, banii pe care îi 
primesc mai completează «bugetul» 
alocat de părinți pentru facultate”, a 
concluzionat cel mai tânăr arbitru 
de volei din județ.

Claudiu Sav

felenovela de la Lupeni continuă
Haosul domină la Lupeni. Deși, 

târârea de a retrage echipa din campi- 
at a fost dată publicității de către pri
mii orașului, Cornel Resmeriță, minerii 
putea face până la urmă deplasarea la 
adea, pentru meciul cu FC Bihor de 
mbătă. Motivul? Se pare că Federația 
imână de Fotbal nu agreează retragerea 
ipei din Vale în plin campionat, fapt 
ntru care formația condusă de Ionel 
îgustin ar putea fi retrogradată direct în 
;a a patra, fără drept de promovare în 
nătorii cinci ani. Acest lucru nu este 
foc pe placul oficialilor lupeneni, care 
așteptarea unei hotărâri a lui Mircea 
ndu, i-au anunțat pe jucători să se prez- 
:e la antrenamentul de astăzi, după trei 
e de incertitudine. „Trebuie neapărat să 
rbim cu Mircea Sandu pentru că din 
te am înțeles s-a schimbat iar peste 
apte câte ceva din regulamentul 
derației. Dacă ne vom retrage riscăm să 
rogradăm două divizii mai jos și să nu 
ii avem drept de promovare cinci ani de 
e, lucru ce evident nu ne-ar conveni”, 
declarat, pentru liga2.ro, președintele 
hipei, Mihai Basarab. .

Jucătorii Lupeniului așteaptă cu 
răbdare un răspuns din partea 
derației, în speranța în care nu vor fi 
voiți să își caute alte angajamente și să 
ntinue în Vale. Majoritatea speră că lu
ările se vor clarifica, iar echipa se va 
ezenta la Oradea, pentru jocul cu echipa 
n localitate, partidă pe care, de altfel, 
ir să o și câștige. „Ne-am dori foarte 
uit că Minerul să nu se desființeze. Ar

fi păcat să nu mai vem nicio formație în 
Liga a doua. Și de ce nu, ne dorim să 
mergem la Oradea și să câștigăm să 
facem o surpriză frumoasă”, au declarat 
la unison jucătorii din Vale.

FC Drobeta, prima 
pe lista posibilelor 
înlocuitoare 
ale Minerului
Tot în așteptare sunt și o serie de 

echipe care „poftesc” deja la locul rămas 
liber. FC Drobeta și Chimia Brazi sunt 
doar două din formațiile care speră ca de
cizia FRF să fie una favorabilă, astfel 
încât să pună mâna, gratis, pe locul va
cant. Se pare că, oltenii au și depus deja 
la Federație o cerere prin care își expimă 

dorința de a evolua în eșalonul secund în 
locul hunedorenilor. Cu toate acestea, 
inițiativa echipei de pe malul Dunării are 
puține șanse de a se concretize, asta pen
tru că regulamentul FRF prevede ca 
echipa care îi va lua locul Minerului să 
evolueze chiar sub denumirea acesteia, 
urmând să revină la titulatura inițială. Ar 
mai exista și varianta ca FC Drobeta să 
participe pe actuala denumire, pe motiv 
că preia un loc vacant și astfel seria a II- 
a nu ar rămâne descompletată. Dacă 
această variantă va fi agreată, oltenii au 
cele mai mari șanse să ocupe locul liber, 
deoarece au invesit, recent, peste patru 
milioane de euro în stadionul „Munici
pal” pe care a evoluat în returul campi
onatului trecut și Universitatea Craiova.

Claudiu Sav

în ligile inferioare din județ 
nu plouă numai cu goluri ci 
și cu suspendări. De la înce

putul anului, Comisia de 
Disciplină din cadrul Agen
ției Județene de Fotbal din 

Hunedoara a emis o sumede
nie de amenzi disciplinare și 
financiare, în special pentru 
echipele care activează în al 
cincilea eșalon fotbalistic.

Conform ultimelor hotărâri ale 
Comisiei de Disciplină, campionii ul
timelor etape sunt cei de la Goanță 
Ghelari, pădurenii primind nu mai 
puțin de trei penalizări în urma jocu
lui cu cântec, împotriva celor de la 
Silva Miracol Hărău.

Astfel, atât antrenorul principal 
cât și cel secund împreună cu dele

gatul echipei au fost suspendați pen
tru proteste, injurii și jigniri repetate 
la adresa arbitrilor care au condus 
jocul de acum două etape.

Delegatul echipei, Goanță 
Sergiu, a primit o lună suspendare, în 
vreme ce antrenorii echipei (Goanță 
Necluai și Moțoc Robert) au fost 
suspendați câte șase etape pentru 
comportamentul avut în timpul întâl
nirii.

Tot pentru „cuvintele frumoase” 
adresate centralului întâlnirii dintre 
AS Sântămăria Orlea și Sargeția 
Bretea Romană, Moldovan Alexan
dru, jucătorul oaspeților, nu își va 
mai putea ajuta formația timp de șase 
etape.

De la începutul noului sezon 
Comisia de Disciplină condusă de 
Comei Mihăescu a împărțit aproape 
50 de sancțiuni, care totalizează peste 
100 de etape de suspendare.

Claudiu Sav

liga2.ro
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! Mike O'Donnell avea tot ceea ce î.șiputea dori de la viață dar el a renunțat 
de tot pentru a se căsători cu iubita lui din liceu. Scarlett. Ajuns la 37 ani, 
Mike a devenit un om mizerabil, și un om de afaceri foarte ursuz și depri
mat, care a ajuns să creadă că a luat niște decizii in viață nu tocmai inspi
rate. (UDO; 18:15; Din nou la 17 ani)
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
BIL, ACAȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV 
ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LISIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

>D, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
ȚAL, VITĂ.

Petru ARDELEAN-ARA
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( TV/?1
07:00 Telejurnal matinal 
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Garantat 100% (talk show, rel.) 
11:00 Prințesele lumii
11:15 Ochiul magic (rel.) 
12:15 Călător pe viață (rel.) 
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun
13:45 Iubiri dincolo de ecran
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:55 Vinul pe românește 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general
17:30 O carte pe săptămână (rel.) 
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun
19:30 Prințesele lumii
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:40 Tema zilei 
21:00 Judecă tu!
22:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 15.) cu Marg 
Helgenberger, George Eads, 
Paul Guilfoyle, Eric Szmanda 

22:55 Vinul pe românește 
23:10 îngerul răzbunător (englez- 

olandez dramă, 2001) cu Step
hen Fry, Greg Wise

07:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 
serial de comedie, 1994 - 22.) 
Ultimul episod

08:10 Un prieten de nădejde (italian 
comedie de familie, 2002) 

10:00 De ce ne îngrășăm? (rel.) 
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.) 60' 
12:00 Telejurnal 
12:30 Lecția de management (docu

mentar, rel. - 5.)
14:30 împreună în Europa (film edu

cativ)
15:30 Tribuna partidelor parlamentare 
16:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994, rel. - 
22.) Ultimul episod la TVR 

cu Paul Gross, David Marciano, Beau 
Starr Catherine Bruhier

17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010) 60'
18:30 Bazar (documentar
19:00 Lecția de management (docu

mentar - 7.)
20:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
21:00 Hotel Babylon (englez serial, 

2006 - 8.) 60' Ultimul episod
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:00 Spionii (englez serial triller, 

2002 - 4.)

06:00 Observator la Antena 1
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:15 Umbrele trecutului (SUA wes

tern, 2004)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 
concurs, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Marele câștigător (reality show, 

2010)
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) 60'
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Cu dușmanul în casă (SUA film 

de acțiune, 2002, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3838.)
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA se

rial de comedie, 2006 - 5.)
14:00 Vieți la răscruce
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3839.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Două pupeze albe (SUA come

die, 2004) 109' cu Marlon 
Wayans, Shawn Wayans

22:15 Moștenirea (român serial de co
medie, 2010 - 4.) 60' cu Ra
mona Hanganu, Costin Sforaru, 
Gheorghe Visu, Carmen Tănase 

23:30 Știrile Pro TV

16:30 Edward Mâini-de-Foarfece (SUA dramă romantică, 
|| 1990) 105' Ia HBOcu Johnny Depp, Winona Ryder

18:15 Din nou la 17 ani (SUA comedie, 2009) cu Matthew 
Perry, Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann

20:00 Tyson (SUA film documentar, 2008)
21:30 Mărul discordiei (SUA thriller, 2008) cu Samuel L. Jackson, Patrick 

Wilson, Kerry Washington, Jay Hernandez
23:20 Povești de Halloween (canadian-SUA comedie-horror, 2008) cu Anna 

Paquin, Brian Cox, Dylan Baker, Rochelle Aytes

U7.1 H> Pe cuvânt de femeie
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

1999) 60'
17:25 Vremea de ACASĂ
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune (serial, 2009)
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
20:30 Iubire și onoare (român serial de 

dramă, 2010)
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

de divertisment, 2007)
? ■ 0 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

07:0O Camera de râs 
07:30 Nimeni nu-i perfect 
08:20 Sport cu Florentina 
09:15 Bostonienii (englez-SUA 

dramă, 1984, rel.)
11:30 Casă, construcție și design (em 

siune de divertisment, rel.) 30' 
12:00 Focus Monden ' 
13:15 Mondenii 
14:00 Paradisul pierdut 
16:00 Cireașa de pe tort 
17:00 Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rel. - 19.) 45' 
18:00 Focus 18 
19:00 Focus Sport 
19:30 Cireașa de pe tort 
20:30 îmblânzirea scorpiei 
21:30 Focus Monden
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 20.) 
23:00 Mondenii
23:30 Dorințe nefaste (SUA thriller, 

1997) 85'
flfflWMMMM IHBMMWIBWIIIIWI Ml! UIMI IliMH——
15:30 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 4.)
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990, rel.

- 4.) cu Diana Weston, Honor Blackman, Kellie Bright
17:00 Ce-ar fi dacă...? (francez comedie, 2008)
19:00 Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 19.)
20:00 Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 12.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 6.) cu Laura San Giacomo
22:00 Puterea minții (SUA film de acțiune, 2000) cu Iskra Angelova, Judge 

Reinhold, Jochen Nickel, Velizer Binev
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
)eva zidar rosar-tencuitor

'elefon: 0755.999.916 Hunedoara

arman 3 Telefon: 0755.999.917

etonist 1 agent comercial 1

asier 23 agent de securitate 2

usator piese din piele si înlocuitor asistent medical generalist 1

ulgherțexclusiv restaurator)
4

ducătoare 1

a ian tar I

ierar betonist I

unctionar informații clienti
5

rigrijitor 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

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

Petroșani

nvatator

aerator comercial 68
cusător piese din piele si înlocuitori

10

aerator gestionar 1

a un ci tor necal. la asamblarea, mon 
area pieselor 25

perator calculator electronic °i 
ejjele 3

itarț chelner) 1

avatar 10

dispecer I

excavatarist pt. excavatoare cu rotor
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montat or 10

relucrator produse ceramice prin 
xtrudare 2

irimitor-distribuitor materiale si 
cule 2

mecanic agricol 1

ractorist 1

g

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

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

în carcator-de scarcator 1

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
II

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații 
1

ntuiic >ub| 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7ntavfi.x phctțe imco.wc u eato- 

fkXWC 1
șofer autocamion, mașina de mare 
tonaj 1stu»c nc<*l la Intrtîdrutron. k» 

«de.podun.bataje 2
vânzător 1

cperstor tnmkui duxemnăe clev- 
triee 4 Călan
ofer •ul«M«uitonzmota* <5e mare 
tom} 1 Telefon: 0755.999.924

limplar mtuiual ajuator tnucWcr
12

electricean în constrdttii 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

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

stivuitorist 1 ospătarfchelner)

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
‘2

lucrător comercial 3

manipulam mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade 
1

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

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj

lacatus montator

Mică publicitate
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Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1.000 mp în Orăștie, preț negociabil. 
Tel. 0726.319.204

'ând casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră- 
ină 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. 
Preț 125.000 lei. Tel. 0748.347.128

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

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 
Tel. 0735.066.695

'ând casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
eriale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 

.,e, bucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

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 mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

'ând apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
35.000 lei. Tel.0748.689.532
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'ând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
ioî, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

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

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

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

/ând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
nopan, semidecomandat. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219

'ând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț
70 OOOlei neg. Tcl.0721.805.675

'ând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
t=50mp. Preț 63.0001ei Tel.0748.347 128

'ând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
O.OOOlei. Tel.0748.689.532

qwt*2»r»l 2 camere în Simeria, et. 1 .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.000lei neg. Tel.

'ând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. 
Teț 80.000 euro. Tel.0748.347.128

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

'ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
25.OOOlei. Tel.0735.066.695

'ând apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
20.OOOlei neg. Tel.0769.839.694

'ând apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
O.OOOlei. Tel. 0748.689.532

'ând apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st^78mp, sau 
chimb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
1729.015.069

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

/ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
35 OOOlei. tel 0721805.675

/ând casă în Simeria, 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
lo^irămidă Preț 270.0001ei. Tel. 0746.689.532

'ând casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
1743.832.083

DIVERSE
k

Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. 
Tel.0764.606.759

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv declarații, Re- 
visal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate.
E-maik nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincS gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozi tate. Deva. Te1.03 54.738.163

Vând vin roșu și alb, 2 Iei/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 
15Lcu 1501ei.Tel.0743.832.083

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, vând mașină de 
spălat automată 100 lei, 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

g
Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro 
neg.Tel.0734.965.619

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 ireproșabilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 
0762.589.175, 0734.965.619

(text maxim 50 de cuvinte)
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DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

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


Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Silvadez^ www ilfvadf/.fo
SC ( AVtW •• e % • •
M« •» I ♦«neweft» i

inoitare uscatr. adezivi, nope autonivelnnte

Supremația calității

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasatâ (criblură) 4 - 8mm

NCEPAND 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.

wr/K

M

silvaX
LEMNTEX

$i cumercializeazi
■ & —4iK Iamb - » » - -» -*«   tempiene mn lemn tnpiu strauticst

ețl ;l ferestre de ■el bani
parchet din lemn ft fag.

paltin saetn
S.C.SII.VA LEMNTEX S.R.U
iui Chlmlndiu, nr.l2lD, comunu ILlrau, 
ld/fuxt O3&4/&O1021/22, c-mull: illiti^fmurt.rv

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

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

23.00

23,00

25,00

25,00

lei/tonâ

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonâ

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


