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Conacul generalului Berthelot 
a fost transformat în centru de cercetare

g Din cuprins
Autoritățile locale 
vor un oraș mai „verde”

Spectacol umanitar, în
memoria lui „Pictoru’ ”
și Bălțatu /"'A'- 4 ►

Cercetat pentru că vindea 
produse contrafăcute

/"'A'- J ►,

Cinci din cinci 
pentru Dacia Boșorod 

și Roben Hațeg

ude pupat. -■ „...de blamat

Directorul
Termocentralei Mintia 
Marius Vladu

Pentru că a obținut aprobare de la Guvern pentru 
retehnologizarea grupului energetiv IV, fapt care 
infirmă orice zvon potrivit căruia termocentrala se va 
închide. Pe termen lung, Termocentrala Mintia va 
funcționa cel puțin până în 2035.

Președintele 
PSD Petroșani, 

Haralambie Vochițoiu 
Pentru că nu și-a plătit impozitele 

pentru un imobil din Aninoasa, totodată lă- 
sându-1 să se degradeze până când edificiul a 

ajuns la stadiul în care reprezintă un pericol public 
pentru trecători.
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► I>N 7 Deva - Sântuhalin
“ ► D.J 687 ITistur - Hunedoara

► D.l 687 Hunedoara - Ifășdar
2 ► DX 66 Călan - Băi'ia

► DX 7 Mintia - Vițel
► DX 7\etel - l.esnie

► DX 7 l.eșnic - Săeăinaș
► DX 7 Ilia - Giirasada
► DX 7 Gurasada - Burjue
► DX 7 Burjue - Zam
► DX 76 C'ăinel - Bejan
► Petroșani

—f-Sfântul Zilei 3 HOROSCOI

t greco-catolic
Sf. m. Carp, Papii și Agatonica.

ț romano-catolic

Pomenirea Sfinților 
Mucenici Carp și Papii, 
Agathodor și AgatonicaSf. Eduard, regele Angliei

Supă cu pui, 
fidea
și porumb

Ingrediente:
400 g came de pui, 1-2 

cuburi de supă, 1 morcov mare, 
300 g porumb din conservă, 1 
ardei gras roșu, 100 g broccoli, 
125 g fidea sau tăiței chinezești 
cu ou, piper.

Mod de preparare:
Se taie puiul cubulețe cu 

latura de 2 cm și se frige în 
tigaia de teflon la foc iute, cât 
să se rumenească.

Se face 1 1 de supă din unul 
sau doăa cubulețe de supă, con
form instrucțiunilor de pe cutie.

în supă se pune la fiert 
carnea de pui timp de 10 
minute. Se curăță și se spală 
morcovul și ardeiul. Morcovul 
și ardeiul se taie julienne. Se 
spală broccoliul și se desface în 
buchețele. Porumbul se scurge 
de zeamă. Se adaugă toate aces
tea în supă. Se fierb timp de 8- 
10 minute.

Se testează dacă s-a fiert 
morcovul. Se pune fideaua în 
supă. Se mai fierbe timp de 10 
minute. Se adaugă dacă este 
cazul apă clocotită, cam 500 
ml. Se servește fierbinte.

Poftă bunălf

Telefoane utile

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

v —

Acești sfinți mucenici ai lui Hristos au fost pe 
vremea împăratului Deciu și a lui Valerian procon

sulul Asiei, cu meșteșugul doctori. Sfântul Carp era 
episcop Tiatirilor, iar Papii era hirotonit diacon de 
acest Carp. Deci, prinzându-se de către domnitor și 
întrebați fiind, au mărturisit înaintea tuturor numele 
Domnului Hristos și silindu-i să facă jertfă la idoli 
și neînduplecându-se, ei au fost legați pe lângă cai 
și târâți de la Tiatira până la Sardia și acolo 
spânzurându-i de un lemn i-au strujit. Atunci și 
Sfântul Agathodor, slugă fiind sfinților și urmând 
lor s-a întărit de dumnezeiescul înger și a mărturisit 
pe Hristos. Deci spânzurându-1 și pe el l-au bătut 
cumplit cu toiege. Și așa fiind bătut și-a dat duhul 
în mâinile lui Dumnezeu. Iar Sfântul Carp fiind 
spânzurat a râs; și fiind întrebat de către domnitor, 
pentru ce ai râs Carp a zis: „Am văzut slava Dom
nului meu și m-am bucurat”. Iar pe Papii l-au legat 
de patru pari, și l-au ridicat sus, apoi l-au împroșcat 
cu pietre de care a rămas nevătămat. După aceea 
fiind aduși de față sfinții împreună i-au tăvălit peste 
spini în sus și în jos, și bătându-i deasupra pe pân
tece. După aceea i-au dat ca să-i mănânce fiarele. 
Atunci un leu, răcnind oprea pe chinuitori de la 
atâta nemilostivire. Și bătându-le cu piroane 
încălțăminte de fier în picioare, i-au aruncat în cup
tor. Atunci și Agathonica, sora Sfântului Papii, 
făcând rugăciune, a intrat și ea cu dânșii. Și 
rămânând sfinții nearși și nevătămați, li s-au tăiat 
capetele cu sabia.

Evită dezacordurile cu persoanele j| 
din jur, rămânând liniștit. Dacă se în- B 
tâmplă să fii târât într-o situație difi- 
cilă, asigură-te că ești pe o poziție avantaji 
și fii în gardă. Este o zi bună pentru tranz 
financiare și pentru afaceri imobiliare. Eș 
măsură să închei contracte excelente.

O conversație cu un prieten te ja 
face să-ți schimbi părerea despre 
acesta și să-ți dai seama că prima im
presie nu a fost deloc una corectă. în drag
te atrage fructul interzis și cedezi ispiteloi 
sionale. în privința banilor, nu este o 
bună să acționezi într-un mod riscant.

în dragoste trăiești momente de 4 
grație. Pare că tot universul te susține, H 
pentru ă fi fericit. Profită de acest ' 
lucru acum, pentru că astfel de clipe 
nu pot fi permanente.

Te simți plictisit, rutina zilnică și 
chiar viața de cuplu îți par anoste. Vi- ** 
șezi la noi orizonturi. O călătorie ți- 
ar prinde bine. Ia legătura cu prietenii 
și stabiliți ceva împreună. Multe aspecte 
vacanței tale depind de persoanele dragi.

Ai posibilitatea să închei niște 
afaceri interesante. Fii vigilent în pri- rf 
vința banilor și, la nevoie, acceptă j 
sfatul unui specialist. Ai un moral de 
fier și o bună rezistență fizică.

13 octombrie
de-a lungul timpului

1910: A fost descoperit, în catedrala din Aachen, sarcofagul 
cu rămășițele împăratului Otto al III-lea (Sfântul Imperiu Roman) 
(980-1002).

1925: A fost inaugurată Universitatea Guadalajara din 
Mexic.

1944: Municipiul Oradea a fost eliberat de către unități mil
itare românești și sovietice, de sub ocupația maghiară fascistă. Ziua 
orașului.

1946: A fost înființat Institutul de Endocrinologie "C I. 
?arhon", din București.

1964: Sovieticii au lansat Voskhod I în spațiu, prima navă 
spațială capabilă să transporte trei persoane pe orbita Pământului

1968: Se deschide a XlX-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
Vară din Mexico City, Mexic; România a obținut 15 medalii (4 aur. 
S argint, 5 bronz).

2005: A fost lansată a doua misiune chineză cu oameni la 
I Shenzhou 6, pentru 5 zile pe orbită.

S-au născut:
1537: Regele Eduard al VI-lea al Angliei (d. 1553)
1860: Elmer Ambrose Sperry, om de știință american (d. 

1930)
1881: Cecil B. de Miile, regizor american (d. 1959)
1896: Eugenio Montale, poet italian, laureat al Premiului 

Nobel (d. 1981)
1935: Luciano Pavarotti, tenor italian (d. 2007)
1951: Peter Goldsworthy, scriitor australian
1954: Delia Brândușescu, sculptoriță româncă
1982: Pawel Golanski, fotbalist polonez
Comemorări:
1730: Frederick al IV-lea, rege al Danemarcei și al Norvegiei 

(n. 1671)
1777: Grigore al III-lea Ghica, domnitor al Moldovei
1837: Wilhelmine a Prusiei, soția regelui William I al Olandei 

(n. 1774)
1863: Andrei Mureșanu, poet, creatorul marșului revoluționar 

de la 1848 (n. 1816)
1870: Robert Lee, general american, comandantul armatei 

sudiste în timpul Războiului de secesiune (n. 1807)
1924: Anatole France, autor francez, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1844)
1965: Paul Hermann Muller, biochimist elvețian, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1899)
1969: Sonja Henie, patinatoare americană de origine 

norvegiană, campioană mondială la patinaj între 1927- 1936 (n. 
1912)

Cu ajutorul lui Uranus, ai șanse ± 
să primești o sumă de bani destul de / 
însemnată și, în plus, total neaștep- * 
tată. Este indicat să ai grijă de acești bai 
să eviți sfaturile persoanelor din jur.

Ți-ar prinde bine o călătorie, r 
Adopți noi atitudini, atunci când este # 
cazul să renunți la conceptele tradițio- . 
nale. Nativii care au neplăceri legate 
de sistemul nervos, este bine să se menaj 
evitând să-și facă nervi din orice.

în relația de cuplu este nevoie să y 
începi să faci concesii pentru a re- £ 
duce efectul atitudinii schimbătoare / 
a partenerului de viață. Nativii sin
guri au șansa unei întâlniri care le va schi: 
viața.

Grație susținerii lui Pluto, îți îm
bunătățești starea materială. Pentru 
a fi în formă fizică bună, îți sunt re- 1
comandate exercițiile fizice, mai 
ales în cazul în care duci o viață sedentar

Bancurile zilei
O mulțime de noi contacte apar în 

viața ta. îți crești numărul relațiilor și 
duci o viață mondenă sau socială ex
trem de activă.

© © ©
Un individ avea ne

voie de un instalator, așa 
că îl roagă pe un prieten 
să-i recomande unul. Zis 
și făcut. Pune mâna pe te
lefon și-1 sună pe instala
tor:

- Bună ziua...
- Sunt Fierbinte, ce do

riți?
- Ce număr de telefon 

mi-a dat ăsta?, se întreabă 
omul, care închide telefo
nul și formează numărul 
din nou.

- Alo?... aș dori...
-Alo... sunt Fierbinte...
- Auzi, cucoană... eu 

nu-mi văd capul de treabă

și matale îți arde de alte 
alea. Trântește telefonul 
și-l sună pe prieten:

- Bă, ce număr de tele
fon mi-ai dat? Că-mi răs
punde una și-mi spune 
că-i... fierbinte...

- Păi Fierbinte Ion îl 
cheamă pe instalator. Cred 
că ți-a răspuns nevastă-sa.

© © ©
- Bulă, ce ai vrea să îți 

scrie pe cruce, după ce 
mori?

- Ceva simplu și con
cis.

- Ca de exemplu?
- Vin imediat!
© © ©

Ești mult mai dispus să renunți la 
momentele tale de libertate, pentru a- 
ți petrece timpul în compania parte
nerului de viață. O legătură care este 
importantă pentru tine are mari șanse s 
concretizeze.

i

Astrele îți oferă protecție în pri
vința rezistenței fizice și a echilibru
lui psihic. Marte te face să fii cam 
nervos uneori, sau să devii apatic.
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Comisurii! european pentru Sănătate, John Dalii, a anunțat că bruxelles
ul pregătește un proiect legislativ pentru anul 2011, ce urmărește elimina
rea oricăror excepții de la interzicerea fumatului în locurile publice, în 
toate statele membre l E, relatează publicația electronică E (.'Observer.
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termocentrala Mintia nu se va închide în 2014
Prezent la seminarul organizat de Primăria Deva, cu prilejul Săptămânii Europene a democrației locale, 

directorul Termocentralei Mintia a declarat că termocentrala va funcționa cel puțin până în 2035

minarul organizat de Pri
măria Deva, cu prilejul 
iptămânii Europene a de- 
ocrației locale, a reunit 

uni, la Casa de Cultură 
Iragan Muntean”, preșe
dinții asociațiilor de pro

prietari din Deva, 
prezentanții administra
și locale, dar și reprezen

tanți ai conducerii 
Termocentralei Mintia.

Săptămâna Europeană pen
tru democrație locală se 
sărbătorește anual, începând din 
2007, prin evenimente locale și 
naționale, organizate simultan în 
toate țările membre ale Consili
ului Europei. Tema Sătămânii 
Europene a democrației locale 
din acest an este „Impactul 
comunitățiilor durabile în lupta 
cu schimbările climatice”.

Trei blocuri din 
Deva au optat 
pentru contoriza- 
rea individuală

Primul seminar din cadrul 
Săptămânii Europene,
organizată de Primăria Deva, a 
avut loc luni, la Casa de Cultură. 
Seminarul interactiv care a mar
cat deschiderea seriei de acțiuni 
prilejuite de Săptămâna 
Europeană a democrației locale, 
a avut ca temă Contorizarea 
Individuală - soluție practică de 
raționalizare a costurilor și posi
bilitatea de asigurare a unei 
surse alternative de încălzire. La 
seminar au participat peste o 
sută de președinți ai Asociațiilor 
de proprietari din Deva, cărora 
li s-a prezentat în amănunt deru
larea programului de contorizare 
individuală. în prezent, trei 
blocuri din municipiu au optat 
pentru contorizare individuală. 
Prin acest program, proprietar
ilor de apartamente li se acordă 
prilejul de a plătii în rate, pe o 
perioadă de până la zece ani, 
suma aferentă costurilor pentru

Cristian Marius Vladu, 
directorul Termocentralei 

Mintia

lucrările de montare a dispozi
tivelor de contorizare 
individuală. Costurile lucrărilor 
diferă, astfel pentru contorizarea 
blocului A61 suma aferentă 
lucrărilor ajunge la 970 de lei/ 
apartament + TVA, în blocul M3 
1.000 de lei/ apartament + TVA, 
pe când în blocul Ml6 A val
oarea lucrărilor ajunge la 1.633 
de lei/ apartament + TVA. în 
cursul săptămânii viitoare, în 
ședința de Consiliu local, va fi 
aprobat bugetul necesar penru 
finanțarea acestor lucrări. Mate
rialele necesare vor fi 

achiziționate de Termocentrale 
Mintia, în vederea obținerii unui 
preț mai mic. în municipiu 
există deja mai multe blocuri de 
locuințe care beneficiază de 
contorizare individuală, iar pro
prietarii acestora, prezenți la 
seminar, au prezentat beneficiile 
acestui program.

Termocentrala 
Mintia nu se va 
închide în 2014

La seminar a luat parte și 
directorul Termocentralei 
Mintia, Cristian Marius Vladu, 
care a infirmat zvonurile potrivit 
cărora termocentrala va fi 
scoasă din producția de energie 
electrică și termică. Mai mult, 
conducerea Termocentrale 
Mintia a primit documentele 
care atesta aprobarea unei 
finanțări de reabilitare a grupu
lui energetic IV. O astfel de 
aprobare, în valoare de 83 de 
milioane de euro, a mai fost 
primită în anul 2005, fiind orga
nizate două licitații, pe care di
rectorul de la vremea aceea le-a 
anulat ulterior.

Odată cu retehnologizarea 
grupului energetic IV, care se va 
face în condițiile schemei de 
funcționare care implică două 
astfel de grupuri ce vor 
funcționa simultan, grupul ener
getic III, respectiv grupul ener
getic IV , se are în vedere și 
pornirea grupului energetic V, 
care va funcționa ca rezervă. 
Investiția va asigura totodată și 
continuarea activității termocen
tralei cel puțin până în 2035. „Pe 

'termen lung, până cel puțin în 
2035, Mintia nu se va închide. 
Zvonurile cum că în 2014 
punem lacătul pe poartă nu sunt 
adevărate. Am primit aprobarea 
de retehnologizare a grupului 
energetic IV, până la sfârșitul 
săptămânii îl vom trece prin 
consiliul de administrație, iar 
până în noiembrie prin AGA. 
Mai mult, a fost efectuat un 
studiu de oportunitate de o firmă 
din Spania, cu bani de la Comu
nitatea Europeană, care atestă în 
mod clar că e oportună investiția 
la Mintia și nu în altă parte”, a 
declarat directorul Termocen
trale Mintia, Marius Vladu.

Irina Năstase

Acreditarea UNESCO a fost reconfirmată 
pentru Geoparcul Dinozaurilor

Autoritățile locale vor un oraș mai „verde”

Geoparcul Dinozaurilor 
fara Hațegului a fost revalidat 
ina trecută ca membru în 
rețeaua Europeană a Geopar- 
;urilor.

Acest organism european, 
iflat sub egida UNESCO, a fost 
nființat în anul 2000, iar geop- 
ircul hațegan a fost integrat 
ncă din anul 2005, fiind primul 
receptat din zona sud-est 
iuropeană.

„Luna trecută Geoparcul 
Dinozaurilor a fost revalidat ca 
nembru în Rețeaua Europeană 
i Geoparcurilor.

Această acreditare este 
similară unui certificat de 
ecunoaștere a calității, ceea ce

Dan Grigorescu, direc
torul Geoparcului Dinozaurilor

ne dă posibilitatea să primim 
punctaje suplimentare în 
proiectele pe care le-am propus.

Cel mai important proiect 
în perspectivă este construirea

parcului dinozaurilor în aer 
liber pe un teren din comuna 
General Berthelot.

La Școala de Educație a 
Adulților din localitate avem și 
un centru de informare privind 
Geoparcul.

în acest cadru, intenționăm 
să dezvoltăm o serie de 
activități cu comunitățile locale 
sau să organizăm stagiile de 
practică ale studenților”, a de
clarat directorul Geoparcului, 
profesorul universitar Dan 
Grigorescu de la Universitatea 
din București.

Cătălin Rișcuța

ANUNȚ PUBLIC
„SC CHICK SRL anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind 

impactul asupra mediului pentru proiectul: Modernizare ferma nr. 9 pentru pui de 
?ame, propus a fi amplasat în localitatea Bălata, comuna Șoimuș, județ Hunedoara.

Tipul deciziei posibile luate de ARPM Timișoara poate fi emiterea sau respin
gerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorității competente pentru protecția medi
ului ARPM Timișoara , strada Liviu Rebreanu , nr. 18/18A și la sediul SC CHICK 
SRL ,strada Lucian Blaga , nr. 2 , localitatea Mintia , județ Hunedoara, în zilele de 
luni - joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.

Documentul menționat este disponibil și la adresa de internet www.arpmv5.ro.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în 

data de 04.11.2010, începând cu orele 16 la primaria Șoimuș.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind 

documentele menționate la sediul ARPM Timișoara, Timișoara, str. Liviu Rebreanu 
tir. 18/18A, office@arpmv5.ro până la data de 04.11.2010 (data dezbaterii publice)".

Primăria municipiului Deva organi
zează, săptămâna aceasta, o serie de 
acțiuni cu scopul de a crește cunoști- 

țele de democrație locală și consolida
rea legăturilor dintre cetățeni și 

reprezentanții aleși ai autorităților lo
cale.

Săptămâna Europeană pentru democrație 
locală se sărbătorește în fiecare an, începând din 
2007, prin evenimente locale și naționale, orga
nizate simultan în toate țările membre ale Con
siliului Europei. La seminarul care a avut loc, 
ieri seară, la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” 
din Deva, în parteneriat cu Agenția de Protecție 
a Mediului (APM), s-a discutat tema: „Com
binând energiile putem reduce costurile și 
protejăm mediul”. La seminar au fost prezentate 
sisteme ecohibrid de energie neconvențională, 
programul „Casa Verde” și proiectul de introduc
ere a energiei neconvenționale în cinci unități 
școlare din muncipiu. La nivel de județ există

311 proiecte cu fonduri nerambursabile, iar la 
nivel național există 9.000 de astfel de proiecte. 
„Din păcate astăzi nu sunt mulți cetățeni, ai 
orașului nostru, interesați de aceste proiecte, dar 
sperăm ca în viitor să avem alte rezultate, mult 
mai bune. Democrația se învață. începând de 
anul acesta Deva s-a alăturat acestui proiect și 
sperăm ca rezultatele să fie pe măsura 
așteptărilor noastre”, a declarat administratorul 
public al municipiului Deva, Corina Oprișiu. 
Potrivit reprezentanților primăriei, Termocen
trala Mintia a anunțat că anul viitor va pune 
panouri solare, pe costuri proprii. Aceste panouri 
vor fi montate pe blocurile care încă mai sunt ter- 
moficate. „Programul „Casa Verde”, din cadrul 
APM are două componente de bază și anume, 
persoanele fizice care locuiesc în blocuri cu ter- 
moficare și administrația publică pentru intro
ducerea sau extinderea acestora. Pentru Deva 
s-au accesat cinci astfel de componente”, a 
susținut directorul APM, Georgete Barabaș. La 
nivel județean există șase proiecte pentru re
alizarea unor panouri fotovoltaice, în localități 
precum Geoagiu, Ilia, Buceș sau Ghelari. în pro
gramul operațional mai există și 12 proiecte de 
microhidrocentrale. Doar patru dintre acestea au 
apelat la fonduri europene, restul fiind finanțate 
din fonduri propri.

„Nu mai ardeți banii 
cu benzina, folosiți GPL!”

Prezente la acest seminar au fost și două 
firme din municipiu, care și-au prezentat ofertele 
în ceea ce privește modul în care populația se 
poate încălzi „eco” și cum pot circula în același 
mod. „Nu mai ardeți banii cu benzina, folosiți 
GPL!” este unul dintre îndemnurile firmei care 
se ocupă de montarea de autogaz pe autoturisme. 
GPL este una dintre cele mai răspândite rețele de 
alimentare cu combustibil alternativ. Aceasta 
este opțiunea ecologică, pentru a avea un oraș 
mai „verde”.

Petronela Tămaș

http://www.arpmv5.ro
mailto:office@arpmv5.ro
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Președintele Federației iraționale a Producătorilor Agricoli din Romaniu (F\PAR). I îo- 
re.1 Matei, a declarat, marți, îutr-o conferință de presă, că produsele alimentare se vor 
scumpi în următoarele luni cu procente cuprinse între 10 și 25.

Au furat un dulap pentru 
a-1 vinde la fier vechi

Devenii debranșații abuziv vor fi protejați 
de Primăria Deva

Două persoane, o femeie și 
un bărbat, au fost prinse de admin
istratorul unei societăți comerciale 
din Deva, în timp ce încercau să 
fure un dulap metalic din incinta 
firmei. Administratorul a anunțat 
polițiștii care au întocmit actele 
premergătoare, urmând a se efec
tua cercetări sub aspectul comiterii 
infracțiunii de tentativă de furt cal
ificat.

O altă tentativă de furt de fier 
a fost sesizată de agentul de pază 
al unei societăți comerciale din 
Deva. Acesta a surprins doi tineri 
în timp ce încercau să sustragă fier 
vechi dintr-un vagon aflat în 
curtea societății. Polițiștii prezenți 
la fața locului i-au identificat pe B. 
P., de 17 ani, din Hațeg, și V.G., de 
17 ani, din Deva. în cauză, s-a în
tocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de tentativă 
la furt calificat. (M.T.)

Primăria Deva vine în sprijinul 
cetățenilor care sunt debran- 
șați în mod abuziv de la siste
mul centralizat de furnizare a 
energiei termice. Reprezentan
ții administrației locale au ho

tărât ca Primăria Deva să 
acționeze în instanță fie preșe
dinții asociațiilor de proprie

tari, fie locatarii care regurg la 
un astfel de gest.

Hotărârea conducerii Primăriei 
Deva vine în urma unor sesizări făcute 
de trei familii din municipiu care au 
fost debranșate în mod abuziv de la sis
temul de furnizare a energiei termice, 
la solicitarea vecinilor de scară. Propri
etarii celor trei apartamente din blocul 
16A, de pe strada Nicolae Bălcescu, au 
rămas fără căldură și fără apă caldă, 
fără a fi însă anunțați în prealabil și fără 
a-și da acordul, pe motiv că restul pro
prietarilor de pe scara blocului nu au

mai fost de acord să plătească cheltu
ielile comune. Drept urmare, 
administrația locală a Devei a hotărât 
ca la sesizarea oricărui cetățean al mu
nicipiului referitoare la debranșarea 
involuntară, responsabilul să fie 
acționat în instanță. „Fiecare cetățean 

are dreptul să-și aleagă singur furni
zorul de energie termică. Faptul că unui 
om i s-a tăiat apa caldă și căldura în 
mod abuziv este de neacceptat, drept 
pentru care am luat această hotărâre. 
Fiecare devean debranșat abuziv tre
buie să facă sesizare la primărie. Odată 

constatat acest abuz Primăria Deva 
acționa în instanță responsabilul”, 
precizat administratorul public al rr 
nicipiului Deva, Corina Oprișiu.

Irina Năsta

Amendă în valoare 
de 35.000 lei 
și lemnul confiscat

Polițiștii Biroului de Com
batere a Delictelor Silvice din 
cadrul Serviciului de Ordine 
Publică al IPJ Hunedoara, 
împreună cu reprezentanții 
I.T.R.S.V. Timișoara au efectuat 
un control la o societate 
comercială cu sediul în comuna 
Certeju de Sus, în urma căruia au 
constatat faptul că societatea își 
desfășura activitatea de ex
ploatare, prelucrare și comer
cializare de masă lemnoasă fără 
autorizație. Societatea comercială 
a fost sancționată contravențional 
cu amendă în valoare de 35.000 lei 
și s-a luat măsura confiscării val
orice a cantității de 77,17 metri 
cubi de material lemnos, în val
oare de peste 7.000 de lei.

Băut și fără permis, la 
volanul unui autoturism

Agenții de poliție rutieră din 
cadrul Poliției Municipiului 
Orăștie au oprit pentru control, 
luni spre marți noaptea, în jurul 
orei 03.40, pe strada Armatei, din 
Orăștie, un autoturism condus de 
Gheorghe R., de 46 ani, din Călan. 
în urma testării cu aparatul 
etilotest, a rezultat că bărbatul 
avea o concentrație alcoolică de 
0,55 mg/1, alcool pur în aerul ex
pirat. Bărbatul a refuzat recoltarea 
de probe biologice, în vederea sta
bilirii alcoolemiei, iar în urma 
verificărilor efectuate s-a constatat 
că acesta nu deținea permis de 
conducere. Pe numele bărbatului a 
fost întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunilor de con
ducere a unui autovehicul pe dru
murile publice fără a poseda 
permis de conducere, conducere 
sub influența băuturilor alcoolice 
și refuzul recoltării de probe bio
logice de sânge.

(M.

Hipermarketul Kaufland din
Deva se va deschide mâine

Hipermarketul Kaufland din Deva 
își va deschide porțile pentru 
cumpărători, mâine dimineață, la ora 
7.30. Piatra de temelie a noului maga
zin a fost pusă în luna mai, iar proiectul 
s-a derulat conform graficului de 
lucrări, astfel încât hipermarketul este 
gata de inaugurare. Deschiderea 
oficială a magazinului va avea loc 
astăzi, dar devenii vor putea merge la 
cumpărături doar începând de mâine 
dimineață. Locația noului hipermarket 
se află pe DN 7 - Calea Zarandului, vis 
- a - vis de ștrandul din Deva. Kaufland 

ANUNȚ PUBLIC

SC NYDAWA GRUP SRL, titular al proiectului “Construire stație 
distribuție carburanți și spălătorie auto”, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau 
de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire stație distribuție carburanți 
și spălătorie auto”, propus a fi amplasat în localitatea Lupeni, DN66A, 
jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
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 internet: 
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 20.10.2010.

Deva acoperă o suprafață de 20.000 
metri pătrați, dintre care hipermarketul 
se extinde pe 5.500 metri pătrați. Uni
tatea are un spațiu de parcare de 250 de 
locuri și peste 100 de angajați. Rețeaua 
Kaufland, deținută de grupul LIDL & 
Schwarz, a devenit unul dintre retailerii 
cei mai agresivi de pe piața românească 
în ultimul an. în România, Kaufland 
deține peste 50 de unități și un centru 
logistic la Ploiești.

Cătălin Rișcuța

Spectacol umanitar, în memoria 
lui „Pictoru’ ” și Bâlțatu

Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva, împreună cu 
interpreți de seamă ai muzicii 
populare din județ, organizează 
mâine, în Sala Mare a Casei de 
Cultură, la ora 18.00, un spectacol 
umanitar, organizat în memoria a 
doi dintre cei mai îndrăgiți lăutari 
din județ, care și-au pierdut viața, 
anul trecut, în urma unui accident 
de circulație.

Spectacolul organizat de pri
etenii celor doi va fi cu intrare, iar 

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

Societate comercială
angajeaza

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

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

prețul unui bilet va fi de 15 lei 
Banii adunați în urma acestu 
eveniment se vor îndrepta cătri 
familia lui Cristinel Heljoni (Pic 
toru’).

Soția și fetița acestuia, îi 
vârstă de numai doi ani, au marc 
nevoie de bani. „Pictoru” cânta 1< 
clape, iar Alin Bălțatu era ut 
cunoscut saxafonist, chiar dac 
avea doar 21 de ani.

Petronela Tăma\

http://www.apmhd.ro
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Conacul generalului Berthelot a fost transformat

Irina Năstase

i centru de cercetare

Partener: Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

O INIȚIĂTIWIA CONGRESULUI 
PUTERILOR LOCALE $1 REGIONALE 

A COMITETULUI PENTRU 
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CONSILIUL EUROPEI
Una din clădirile de pe domeniu • 

este destinată locurilor de cazare ■ 
pentru elevi și profesori fl
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nacul generalului Berthelot, din co
ma hunedoreană cu același nume, a 
t repus în circuit. Ieri, membrii mar- 
nți ai Academiei Române, alături de 
mbasadorul Norvegiei în România, 
'cum și alte oficialități, au tăiat pan- 
'.ca de inaugurare a conacului gene

ralului Berthelot.

Edificile, precum și întreg domeniul gener- 
ui francez au fost reabilitate, în prezent aici 
:ționând “Centrul pentru dezvoltare durabilă 
a Hațegului - Retezat”, organism aflat sub 
la Academiei Române. Conacul cuprinde 
A 30 de locuri de cazare pentru studenți, pro- 
>ri și doctoranzi, laboratoare de cercetare și 
de conferințe.

Investiție de peste 
două milioane de euro

Proiectul european „Conservarea bio și 
diversității ca suport al dezvoltării durabile și 
reșterii economice și sociale a zonei Țara 
egului - Retezat”, care a cuprins și reabilitarea 
îeniului Generalului Berthelot, a fost demarat 
nceputul lunii iulie 2009. Valoarea totală a 
ectului s-a ridicat la suma de 2.083.377 euro, 
care 1.579.865 euro reprezintă finanțare 

:mă. Realizarea acestui proiect a fost posibilă 
irită unui

grant din partea Islandei, Liechtensteinului și 
vegiei, prin Mecanismul financiar al Spațiului 
nomic European, contribuind astfel la re
crea Centrului de Cercetări de Bio și Geodi- 
;itate și Dezvoltarea Rurală Durabilă în zona 
a Hațegului - Retezat. Proiectul s-a derulat pe 
irioadă de 16 luni, dintre care patru luni au 
it formalitățiile. proiectul a implementat deja 
izarea unei bănci de date genetice vegetale și 
ale, cât și dezvoltarea agriculturii ecologice 

iționale în zonă

Reabilitarea castelului - o 
mândrie pentru Academia 
Română

Conacul a aparținut în perioada ocupării hab- 
rgice familiei Nopcsa, însă proprietarului, 
?at la vremea aceea ca fiind criminal de război, 

confiscă averea. în 1923, statul român îi 
ează generalului Henri Mathias Berthelot 
îeniul familiei Nopcsa, ca recunoaștere a 
ițelor sale deosebite în refacerea și reogani- 
« armatei române în Primul Război Mondial.
decembrie 1926, Generalul lasă moștenire în- 

ga s-a avere Academiei Române, însă în 1948 
acul este naționalizat de regimul comunist. în 
embrie 2001, Conacul General Berthelot este 
□cedat moștenitoarei de drept, Academia 
nână. „Pentru Academia Română realizarea 

acestui proiect constituie o datorie de onoare față 
de donator. Până anul trecut, acest edificiu a fost 
o ruină, o rușine pentru Academia Română, însă 
acum, cu sprijinul Islandei, Liechtensteinului și 
Norvegiei am realizat trei mari obiective. Au fost 
editate unele lucrări ștințiifice, a fost reabilitat 
conacul și au fost platate două hectare de livadă, 
mai precis 1.174 de pomi fructiferi. Este totodată 
un mare prilej să avem laboratoare în această 
locație, Țara Hațegului, care este un adevărat 
tezaur de istorie arheologie și cultură”, a precizat 
președintele Academiei Române, Ionel Haiduc.

Printre personalitățiile prezente la inaugurare 
s-au numărat Excelența Sa, ambasadorul Norveg
iei în România, Oystein Hovdkinn, colonelul 
Thierry Le Guillou, atașatul militar al Franței la 
București, secretarul Academiei Române, Păun 
Ion Otiman, președintele Academiei Române, 
Ionel Haiduc, precum și primari și oficialități din 
zona Hațegului. De altfel, la inaugurare a fost 
prezent și descendentul Generalului Berthelot, 
Christian Vigne. La ceremonia de inaugurare, Am
basadorul Norvegiei în România, Oystein Hovd
kinn, a vorbit despre importanța conservării 
biodiversității și a ecosistemelor. Acesta a mai pre
cizat că Norvegia va susține în continuare astfel 
de programe în România. „Sunt onorat și bucuros 
că mă aflu aici. Acest proiect este exemplul per
fect de abordare științifică a programelor. Guver
nul Norvegiei este foarte preocupat de 
conservarea biodiversității și susține activ conser
varea ecosistemelor. Prin acest proiect cei 
implicați contribuie la toate acestea. De aceea 
Norvegia va continua să susțină România în astfel 
de proiecte alocând o sumă de trei ori mai mare 
ca cea de până acum, în perioada 2011 -2014. Ast
fel, România va fi a doua țară din Europa 
Centrală, după Polonia, care va beneficia de astfel 
de fonduri, aproape 300 de milioane de euro”, a 
declarat ambasadorul Norvegiei în România, Oys
tein Hovdkinn.

Primaria Deva
Impactul comunităților durabile în lupta cu schimbările climatice

Seminarii pe următoarele teme:

CONTORIZAREA INDIVIDUALA - SOLUȚIE 
PRACTICĂ DE RAȚIONALIZARE A COSTURILOR ȘI 

POSIBILITATE DE ASIGURARE A UNEI SURSE 
ALTERNATIVE DE ÎNCĂLZIRE

11 oct. 2010 - ora 17:00 - Sala 'Liviu Oraș" Casa de 
Cultură

i omirr x

V>Utw»

CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE - FACTOR DE 
INFLUENȚĂ MAJOR ÎN DEZVOLTAREA UNEI 

COMUNITĂȚI DURABILE
14 oct. 2010 - ora 17:00 - Primăria Deva

IMPACTUL COMUNITĂȚILOR DURABILE ÎN LUPTA 
CU SCHIMBĂRILE CLIMATICE

15 oct. 2010 - ora 13:00 - Colegiul tehnic energetic 
Dragomir Hurmuzescu

EUROPA PE DRUMUL 
DEMOCRAȚIEI 

LOCALE
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Javier Bardem va juca într-o

Uleia Popescu și-a sărbătorii vineri ziua de naștere, iii timp ce repeta de zor corcprafiile pentru 
emisiunea "Dansez pentru tine”.
( el mai frumos cadou primit cu ocazia împlinirii vârstei de 24 de uni este un tablou pictat chiar 
de tlexuiidrii, partenerul său de Iu “Dansez pentru tine" și totodată student Iu secfia de grafică 
și design a I uciiltă(ii de ane din timișoara.

George Michael a fost eliberat
ecranizare după incidentul 
de la mina din Chile

Actorul spaniol Javier Bardem 
ar putea juca într-un film despre 
chilienii care sunt blocați într-o mină 
din San Jose, în deșertul Atacama, de 
aproape două luni, informează con- 
tactmusic.com.

Actorul recompensat cu premiul 
Oscar este favorit pentru rolul princi
pal în acest film care va prezenta 
povestea celor 33 de chilieni blocați 
într-o mină de peste două luni și care 
urmează să fie scoși la suprafață în 
zilele acestea.

Producătorii filmului urmează 
să vorbească cu victimele pentru a 
prezenta și versiunea lor despre 
această dramă.

Oamenii au rămas blocați într-o 
mină din San Jose pe 5 august, 
primul contact cu ei fiind stabilit la 
17 zile după tragedie. Minerii vor fi 
scoși la suprafață potrivit presei 
internaționale zilele acestea, printr-un 
tunel de salvare care are o lungime de 
622 de metri.

Javier Bardem este un actor 
spaniol de succes, cu o filmografie 
bogată. De-a lungul anilor, el a fost 
de două ori nominalizat la premiile

Daniela Gyorfi 
va avea o fetiță

Daniela Gyorfi a aflat luni, după 
ce și-a făcut o ecografie 4D, că va 
avea o fetiță, și nu băiat, cum aflase 
la controalele medicale anterioare, 
potrivit libertatea.ro.

în luna septembrie, Daniela Gy
orfi a efectuat două ecografii, ambele 
arătând că bebelușul va fi de sex 
masculin.

Daniela Gyorfi a declarat în 
cadrul emisiunii “Agentul VIP" că, 
indiferent dacă se va căsătorii sau nu 
cu George, copilul va purta numele 
ambilor părinți /‘Copilul meu se va 
numi Gyorfi-Tal, indiferent dacă mă

â

Globul de Aur, pentru rolurile din 
filmele "Viața și epoca lui Reinaldo 
Arenas" (2001) și "Marea dinlăuntru" 
(2005).

Bardem a fost recompensat cu 
un premiu Oscar pentru rolul din "Nu 
există țară pentru bătrâni" (2008). 
Javier Bardem a jucat recent în 
"Vicky Cristina Barcelona" (2008), 
în regia lui Woody Allen, și "Biuti- 
ful" (2010), de Alejandro Gonzalez 
Inarritu.

voi mărita sau nu cu George. Cred 
însă că ne vom căsători până la urmă. 
El m-a mai cerut de doua ori de soție 
până să fiu însărcinată, însă nu s-a 
concretizat acest lucru. Probabil se 
mai gândește și cântărește ce și cum, 
iar apoi mă va cere".

din închisoare
Cântărețul George Michael, con

damnat pe 14 septembrie, în Marea Bri- 
tanie, la opt săptămâni de închisoare, 
pentru posesie de canabis și conducerea 
automobilului sub influența drogurilor 
și a alcoolului, a fost eliberat luni din 
închisoare, informează bbc.co.uk.

George Michael a fost eliberat 
după patru săptămâni de închisoare, 
după ce, în iunie, în timp ce se afla sub 
influența canabisului, și-a avariat auto
mobilul izbindu-se de fațada unui mag
azin fotografic din Londra.

George Michael și-a ispășit 
sentința, în primele zile, în închisoarea 
Pentonville, din nordul Londrei, în 
secțiunea destinată prizonierilor vulner
abili, fiind apoi transferat la Highpoint, 
în comitatul Suffolk din estul Angliei.

în timp ce se afla în închisoare, 
vedeta pop a dat un comunicat în care 
a declarat că nu a primit "vreun trata
ment special de vreun fel",mai mult a 
precizat că angajații închisorii și ceilalți 
pușcăriași s-au purtat frumos cu el.

Plasat în regim de eliberare 
condiționată, la sfârșitul lui august, 
George Michael s-a internat într-o 
clinică de tratare a dependenței de 
droguri, pentru 14 zile.

Artistul a pledat vinovat la cele 
două capete de acuzare - posesie de 
canabis și conducerea automobilului

Courteney Cox și David Arquette s-au despărți
După 11 ani de căsnicie, Cour
teney Cox ți David Arquette au 

anunțat că s-au despărțit.
"Vom încerca să fim înțelegă
tori unul cu celălalt ca să tre
cem cu bine peste acest proces 
greu. Ne simțim bine cu grani
țele pe care le-am pus între noi 
ți sperăm ca prietenii, familia 
ți fanii să ne respecte”, a spus 
Courteney, potrivit yahoo.com.

Courteney și David s-au cunoscut 
pe platourile de filmare ale peliculei 
"Scream" în 1995. După trei ani au 
anunțat că se logodesc și s-au căsătorit 
în 1999. Cinci ani mai târziu cei doi au 

sub influența drogurilor și a alcoolului 
- și a fost condamnat, pe 14 septembrie, 
la opt săptămâni de închisoare.

George Michael a recunoscut în 
mod public că este un consumator con
stant de cannabis și a fost cercetat de 
poliția britanică pentru provocarea unui 
accident rutier.

în 2009, starul britanic a fost are
stat pentru conducere sub influența 
drogurilor, după ce automobilul său 
Land Rover s-a ciocnit cu un camion, 
pe autostrada A34 din comitatul Berk
shire.

în iunie 2007 i s-a anulat permisul 
de conducere pentru o perioadă de doi 
ani, după ce artistul a recunoscut, în 
timpul unui proces, că a condus sub 
influența drogurilor. El a fost anchetat 
în acea perioadă pentru avarierea a trei 
automobile parcate în mod regulamen
tar și pentru fugă de la locul accidentu
lui.

George Michael a fost de două ori 
arestat și pentru posesie de canabis iar 
în ultimii ani, cântărețul a fost arestat 
de mai multe ori pentru că a fost sur
prins adormit la volan din cauza 
drogurilor sau a alcoolului.

Artistul a mai fost arestat, în 
aprilie 1998, pentru acte indecente într- 
o toaletă publică din Los Angeles. După 
incident, Michael a încheiat ani întregi 

întâmpinat-o fericiți pe 
fiica lor Coco Riley Ar
quette.

Courteney Cox și Jen
nifer Aniston au rămas cele 
mai bune prietene de la 
filmările serialului
"Friends", iar Jennifer a ac
ceptat să fie nașa fetiței.

A fost prima căsnicie 
pentru amândoi. David și 
Courteney sunt separați de 
câteva luni, dar au rămas în 
relații bune.

în ediția din august a 
revistei InStyle, Courtney 
a recunoscut că nu e ușor 
să fii căsătorit, dar merită 
să te străduiești.

de speculații cu privire la orientarea 
sexuală, anunțând public că este hor 
sexual.

Potrivit tabloidului britanic I?
Mail, artistul a fost puternic afectat 
moartea fostului său partener de vi: 
Anselmo Feleppa, decedat în 1993 
urma unei hemoragii cerebrale cauz 
de SIDA, dar și de decesul mamei s< 
Lesley Angold Harrison, decedată 
cancer în 1997.
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„Xicio femeie nu e f rumoasă sau urâtă până 
nu ajungi s-o cunoști".

Marin Preda
Glasul femeii 7
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dăști naturiste, pentru hidratarea tenului uscat,
n sezonul răcoros

/n sezonul rece fi umed, pielea uscată arc nevoie de o îngrijire delicată

u precădere în sezonul rece și 
med, pielea uscată are nevoie 
le o îngrijire delicată. Masca 
cu iaurt, miere și avocado, 
asca cu ulei de migdale și ou 
rud, masca facială cu ulei de 
năsline, miere și vitamina E 

ajută la hidratarea pielii, cati- 
felând-o și prevenind uscarea 

ei.

Măștile naturiste sunt menite să 
exfolieze celulele moarte ale pielii și să 
stimuleze circulația sângelui la nivel fa
cial, lăsând astfel pielea mai netedă și 

mai catifelată. Măștile preparate în casă 
au avantajul de a nu fi atât de costisi
toare. în plus, sunt naturale, conținând 
o serie de substanțe nutritive care ajută 
pielea să se refacă în mod natural. Cu 
precădere în sezonul rece și umed, 
pielea uscată are nevoie de o îngrijire 
delicată.

Masca cu iaurt, miere 
și avocado

Fructul de avocado conține vitam
ina E, dar și alte uleiuri naturale și 
antioxidanți, fiind de aceea un remediu 
excelent pentru hidratarea pielii uscate. 
Alege un fruct de avoco foarte copt, 
curăță-1 bine de coajă și semințe și 
amestecă-1 într-un blender cu trei lin
guri de iaurt.

Aplică pasta omogenă, prin 
mișcări blânde, pe întreaga suprafață a 
pielii, evitând însă zona ochilor. Lasă 
masca să acționeze pentru un sfert de 
oră după care îndepărteaz-o cu apă 
călduță sau apă minerală dezacidulată.

O altă mască excelentă pentru 
tenul uscat, care previne deshidratarea 
și descuamarea pielii, este cea pe baza 
de miere și avocado. Fructul copt și 
zbrobit de avocado se amestecă cu un 
sfert de ceașcă de miere de salcâm, iar 
pasta obținută se aplică pe suprafața 
tenului și a gâtului. Se lasă să acționeze 
20 de minute, după care tenul se 
clătește.

O mască excelentă pentru tenul uscat, care previne deshidratarea. este 
cea pe baza de miere

Masca cu ulei 
de migdale și ou crud

Uleiul de migdale are un conținut 
ridicat de minerale, dar prezintă și o 
cantitate semnificativă de vitamina Ași 
B și acizi grași care ajută la hidratarea 
și regenerarea pielii, încetinind proce
sul de îmbătrânire a pielii. De aceea, 
uleiul de migdale poate fi utilizat drept 
un excelent tonifiant în cazul tenului 
uscat. în combinație cu un ou crud, 
poate face minuni pentru tenul uscat. 
Bate bine un ou și amestecă-1 cu o 
linguriță de ulei de migdale și aplică pe 
toată suprafața tenului, exceptând zona 
ochilor. Pentru o hidratare optimă, lasă 
masca să acționeze preț de 15 minute 
după care îndepărtează cu apă ușor 
călduță. Vei obține o piele hidratată, 
strălucind de sănătate.

Masca facială cu ulei 
de măsline, miere 
și vitamina E

Cu ajutorul unei spatule de lemn, 
amestecă într-un recipient un gălbenuș 
de ou cu o linguriță de miere, o 
linguriță de ulei de măsline și câteva 
picături de vitamina E uleioasă. Întinde 
bine pasta omogenizată pe suprafața 
nasului, pe pomeți, bărbie, frunte și gât, 
având grijă să ocolești zona ochilor. 
Pentru ca efectul de regenerare și 
hidratare să fie total, lasă tratamentul 
naturist să acționeze preț de 15 minute, 
îndepărtează apoi masca cu apă călduță 
și șterge fața cu un prosop curat. Ulte
rior, poți aplica masca ta de față 
obișnuită.

ngrijirea părului în sezonul rece

Pur și simplu eleganța

Odată cu înăsprirea vremii și cu tot 
nai puține ore pe care le petrecem la 
tare, vin și noi seturi de reguli pentru 
ngrijirea părului Hidratarea părului 
?ste foarte importantă în această pe- 
ioadă. Deoarece petrecem mai puțin 
timp la soare, pigmenții naturali din 
păr își pierd din culoare și părul își 
nierde și el din strălucire. Aerul rece 
usucă și degradează mult mai mult.

Vopsește părul mai des pentru a nu-1 lăsa 
fluențat de frigul iernii. Astfel, îl poți avea în 
ntinuare strălucitor. Și mai simplu este să alegi 
vițele care te scot din anonimat și nu afectează 
astic sănătatea părului.

Poartă accesorii care să-l protejeze de vânt, 
aaie sau ninsoare: eșarfe, baticuri, pălării, orice, 
mai să nu fie prea strâns și să lase păruls a 
spire.

Nu ieși afară cu părul umed, imediat după ce 
ii spălat. Este foarte sensibil și poți risca să se 
pă sau să se despice foarte ușor.

Folosește cât mai rar uscătorul de păr și alte 
arate care să facă părul sensibil la vremea rece 

de afară. Dacă trebuie să folosești un astfel de 
aparat, dă părul cu balsam.

Adaugă umiditatea necesară părului, în acest 
anotimp, prin balsam pe bază de alcool cetilic. 
Este cel mai bun agent de umidificare și este de
rivat din nuca de cocos. Molecula acestuia 
perietreză cu ușurință firul de păr și îi oferă elas
ticitatea dorită.

Păstrează umiditatea părului. Părul este mult 
mai dens decât pielea. Straturile cuticulare sunt 
foarte greu de penetrat. Odată ce ai găsit produsul 
potrivit, încearcă să păstrezi efectele acestuia prin 
clătirea parului cu apă călduță, care să închidă 
porii.

•
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La bordul vasului elen care s-a ciocnit ntarți cu un carg cipriot, în apropiere de 
coasta Olandei, se află și un român, a anunțat un post de radio grec, citat de 
DP I. Din echipajul navei elene Mintoro, care transporta kerosen, fac parte 
greci, fîlipiiiezi și un român. Nava elenă are un echipaj de 25 de persoane, iar 
cea cipriotă de 12 persoane. In urma coliziunii nu s-au înregistrat victime.

Românii sunt cei mai îngrijorați 
din UE în privința locului de muncă

Românii sunt cei mai îngrijorați 
din spațiul UE în privința securității 
locului de muncă și a recunoașterii 
primite la locul de muncă, 36% dintre 
ei temându-se că își vor pierde servi
ciul, față de media europeană de 
25%, potrivit unui studiu dat 
publicității de Comisia Europeană 
(CE).

Ponderea românilor care 
consideră că nu primesc 
recunoașterea ouvenită la locul de 
muncă este de 32%, față de media 
UE de 19%.

Același studiu arată că, 
respondenții români sunt mai nega
tivi din punct de vedere emoțional 
decât media europeană. în acest caz, 
mai puțini respondenți decât media 
UE s-au simțit "fericiți" și "calmi și 
pașnici" tot timpul sau cea mai mare 
parte a timpului (48% și, respectiv, 
56%, față de media UE de 61%).

Mai mulți respondenți români 
decât media UE au simțit că au real

40 de români mor zilnic 
de infarct miocardic

Previziunile Organizației Mondi
ale a Sănătatății sunt sumbre în ceea 
ce privește infarctul miocardic, care va 
rămâne și pentru următorii 20 de ani, 
principala cauză de deces.

Studiile prezentate la cel de-al 
49-lea Congres Național de Cardiolo
gie organizat la Sinaia, zilele trecute , 
arată că peste 40 de români mor zilnic 
din cauza infarctului miocardic.

în lume, infarctul miocardic 
reprezintă 12% din mortatitalitea 
generală, înaintea celor provocate de 
cancer, accidente rutiere, HIV/SIDA 
sau bolile hepatice. Aproape 30% din

izat mai puțin din cauza atât a unei 
probleme fizice, cât și a unei prob
leme emoționale. în plus, o treime 
dintre respondenții români au cerut 
ajutor specializat (de la medic, far
macist, psiholog, psihiatru) în ul
timele 12 luni (35% față de media 
UE de 15%), creșterea fiind 
semnificativă începând cu 2006.

Totuși ponderea românilor care 
au luat antidepresive în ultimele 12 
luni este la fel ca media UE (6% față 
de media UE de 7%). însă mai puțini 
respondenți decât media au luat anti
depresive pentru depresie (23% față 
de media UE de 51%) decât pentru 
anxietate (42% față de media UE de 
47%), potrivit studiului.

tre pacienții afectați de această boali 
prezintă risc de mortalitate de trei or 
mai mare decât la cancer.

Scăderea colesterolului, controlu 
hipertensiunii arteriale și diabetulu: 
zaharat, evitarea stresului, precum ș 
stoparea fumatului scad considerabil 
riscul de a face infarct.

Medicii avertizează că infarctu 
miocardic acut, recunoscut la timp 
micșorează mult riscul de deces, deș 
bolnavii care supaviețuiesc unui astfe 
de episod pot dezvolta anumite com
plicații ce pun în pericol viata bol
navului. /
___________________________ y

Tinerii cu firme de producție în mediul rural 
vor primi punctaj maxim pentru ajutor de stat

Planurile de afaceri ale tinerilor 
întreprinzători destinate producției, 
care creează minim șase locuri de 
muncă, au o pondere a investiției în 
cheltuieli de peste 80% și sunt dez
voltate în mediul rural cu utilaje noi și 
credit bancar vor primi de la Guvern cel 
mai mare punctaj pentru ajutor de stat.

Criteriile de evaluare a planului de 
afaceri propus de tinerii întreprinzători, 
indică totodată cel mai mare punctaj în 
cadrul procesului de selectare pentru 
acordarea ajutorului de stat și va fi 
acordat proiectelor destinate 
producției.Toate criteriile sunt incluse 
în proiectul normelor metodologice de 
aplicare a ordonanței de urgență privind 
sprijinirea tinerilor întreprinzători, pub
licat luni seara pe site-ul Ministerului 
Economiei.

Planul de afaceri care conduce la 
crearea de cel puțin șase noi locuri de 
muncă permanente va primi 20 puncte, 
în timp ce pentru minimum patru sau 
cel puțin două locuri de muncă vor fi 
acordate 15, respectiv 10 puncte.

Calificativul maxim de 20 puncte 
va fi primit de planul de afaceri care 
indică o pondere a investițiilor de peste 
80% în cheltuielile aferente, calificativ 
care va scădea la 15 puncte pentru o 
pondere a investițiilor de peste 50% și 
la 10 puncte pentru o pondere a 
investițiilor de peste 20%.

Dacă microîntreprinderea este 
localizată în mediul rural, tânărul 
întreprinzător va primi 10 puncte la 
evaluare sau doar 5 puncte dacă 
investiția este realizată în mediul urban.

Zece puncte vor fi acordate și dacă 
implementarea planului de afaceri con
duce la creșterea gradului de utilizare a 
tehnologiilor noi și/sau a soluțiilor in
formatice în procesul de producție/

prestare servicii, în timp ce 5 puncte 
vor fi acordate dacă potențialul inovativ 
al proiectului este nesemnificativ.

Echipamentele și utilajele 
achiziționate în cadrul programului tre
buie să fie noi și nu se aplică, pentru 
acestea, amortizarea accelerată 
prevăzută în Codul Fiscal.

Punctajul maxim care se poate 
obține este de 100 puncte, iar cel minim 
de 50 puncte. Punctajul minim pentru 
accesarea programului este de 60 
puncte.

La punctaje egale va prevala 
numărul de înregistrare on-line.

Reprezentanții statului au dreptul 
să verifice la sediul firmei veridicitatea 
și conformitatea declarațiilor, 
activităților și cheltuielilor făcute în 
cadrul Programului, iar în cazul în care 
se constată că beneficiarii au prezentat 
declarații incomplete și/sau necon
forme cu realitatea pentru a obține aju
torul financiar nerambursabil sau au 
schimbat destinația acesteia ori se 

constată că nu au fost îndeplini 
condițiile prevăzute în contract 
recuperează total sau parțial ajutorul i 
minimis acordat.

Beneficiarii alocațiilor financia 
nerambursabile au obligația de a r 
porta efectele participării la Prograr 
pentru o perioadă de 3 ani, începând i 
anul următor acordării alocației fina 
ciare nerambursabile.

Proiectul de act normativ preve< 
că tinerii întreprinzători în vârstă < 
până la 35 de ani vor beneficia de sc 
tire de la plata contribuțiilor < 
asigurări sociale datorate de angajate 
pentru veniturile aferente timpului 1 
crat de patru salariați, angajați pe dura 
nedeterminată, și de o aloca* 
financiară nerambursabilă reprezenta1, 
cel mult 30% din valoarea proiectul 
de investiții, dar nu mai mult de 10.0( 
euro.

întreprinzătorii debutanți vor 
scutiți de la plata taxelor penti 
operațiunile de înmatriculare efectua 
la oficiile registrului comerțului, 
ocazia constituirii micro-într 
prinderii.Totuși întreprinzătorii ; 
obligația să reinvestească cel puț 
50% din profitul realizat în anul prec 
dent, să angajeze cel puțin 2 salariați 
momentul obținerii facilităților < 
finanțare și să aibă în obiectul de acti 
itate cel mult 5 grupe de activity 
CAEN, dar nu intermedieri financia 
și asigurări, tranzacții imobiliar 
activități de jocuri de noroc și pariui 
producție sau comercializare de arm 
ment, muniții, explozibili, tutun, alcc^ 
plante și substanțe aflate sub contn 
național, precum și activitățile exclu1 
de normele europene cu privire la aj 
torul de stat.

X
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Uiehel Platini, actualul președinte al Federației Europene de Fotbal (l EFA). na va mai candida pentru funcția de 
președinte al Federației Internationale de Fotbal (F1FA), informează publicația franceză L 'Equipe. Platini a luat 
această decizie în urmii unui "pact" cu actualul șeful FIFA, Sepp Platter. Poss-ul l EFA nu îi va face concurentă 
lui Platter la următoarele alegeri pentru postul de președinte al FIFE Sepp Platter va candida anul viitor pentru al 
patrulea său mandat și pună în acest moment, doar unul dintre vicepreședinții FI FA, coreeanul Chung Uong-joo, 
a dat de îttțeles că va intra în cursa pentru postul lui Sepp Platter.
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onel Augustin acuză conducerea
e la Lupeni
Ionel Augustin scoate la rampă 

:va dintre problemele cu care s-a 
fruntat cât a stat pe banca Minerului 
>eni. Tehnicianul, care a împlinit 
m două zile 55 de ani, a declarat că 
este singurul răspunzător pentru 
altatele negative ale echipei, 
ugând că nu de puține ori i-au fost 
>usă folosirea unor jucători „care nu 
•itau să iasă în față”. Acesta a 
ugat că în momentul semnării con
tului, oficialii hunedoreni au 
zentat o cu totul altă față a Mineru- 
dar că în timp a descoperit că lu- 

rile nu stăteau tocmai așa. Augustin 
rut să precizeze că nu i-au fost aduși 
jucătorii pe care și-a dorit, acest 

ru venind să contrazică spusele 
hjlui-șef, Cornel Resmeriță, care a 
«arat în cadrul conferinței de presă 
sare a anunțat, oficial, retragerea 
ipei, că a adus la gruparea din Vale 
jucătorii doriți de staff-ul tehnic.

Una s-a spus, 
alta s-a făcut

„Poate că am dezamăgit prin jocul 
ipei, dar vreau să spun și eu pe

inci din cinci pentru Dacia Boșorod și Roben Hațeg
oamna nu-i vreme de șagă, 
ospodarii aliniază butoaiele 
'u țuică, culeg ultimii cior- 
hini de struguri, aranjează 
huțios bostanii de prin lanul

nume câtorva lucruri care nu se știu. 
Oficialii au declarat că mi-au creat lotul 
pe care l-am cerut, dar nu este deloc 
așa. La Lupeni mi s-au impus unii 
jucători care nu meritau să iasă în față. 
La Lupeni s-au vrut rezultate ca la Real 
Madrid, dar condițiile au fost undeva de 
Liga a patra. Mi s-au părut ca fiind ab
surde unele cerințe. Le-am rămas dator 
însă oamenilor din Lupeni la capitolul 
joc al echipei”, a punctat ex-antrenorul 
Lupeniului.

Acesta a mai adăugat că decizia 
primarului de a retrage echipa din liga 
a doua a fost una pripită și că dacă s-ar 
fi avut răbdare, lucrurile ar fi intrat pe 
făgașul normal în scurt timp. „Eu cred 
că dacă am mai fi continuat am fi scos-

de porumb, pregătesc treptat 
marea curățenie de toamnă.

între doi snopi de paie puși la 
adăpost, un păhărel de vorbă cu vecinul 
la poartă și o brazdă bună „trasă” 

o la capăt, în cele din urmă. Au fost ar
bitraje potrivnice nouă, încă din prima 
etapă, dar asta nu reprezintă un motiv 
pentru retragerea unei echipe, atâta 
timp cât astfel de lucruri se întâmplă 
frecvent, mai ales formațiilor mici. Am 
făcut o echipă cu jucători aduși pe ul
tima sută de metri, ca de altfel multe 
alte echipe din serie, dar, repet nu vreau 
să găsesc scuze”, a adăugat tehnicianul.

Revine la mare sa 
iubire, Dinamo

Antrenorul hunedorean a mai spus 
că odată ce se vor rezolva ultimele de
talii ale rezilierii contractului, va reveni 
în Ștefan cel Mare, unde cel mai prob
abil, va ocupa o funcție la nivelul 
echipei secunde sau în cadrul grupelor 
de juniori și copii. „După ce îmi voi 
rezilia contractul cu Minerul mă voi în
toarce la Dinamo. Eu am avut și până 
acum contract cu Dinamo și urmează să 
ocup o funcție la prima echipă, după ce 
voi discuta cu Andone, sau poate, la 
echipa a doua a clubului ori la centrul 
de copii și juniori”, a declarat Augustin 
pentru Liga2.ro.

dimineața pe brumă, oamenii noștri își 
mai fac loc și de fotbal, că doar campi
onatul județean nu stă în loc. Și uite așa 
a mai trecut încă o etapă în liga a V-a a 
județului. Frigul tomnatic pare să își 
pună amprenta asupra spectacolului în 
sine, așa că, de vreo două etape încoace

„Părintele” loan Sdrobiș 
deplânge soarta 

fotbalului din Vale
Fostul antrenor al Jiului, 
loan Sdrobiș, actualmente 

tehnician la Farul Constanța 
s-a declarat dezgustat 

de situația în care a ajuns 
una din zonele cele mai bo

gate în fotbal din țară. 
Acesta este de părere că 

Valea Jiului a ajuns să nu 
mai aibă nici o reprezentantă 
în primele trei eșaloane divi
zionare din cauza manage
mentului defectuos, dar și 

datorită aducerii unor jucă
tori din alte zone deși se 

putea merge pe mână junio
rilor din propriile pepiniere.

Sdrobiș a mai adăugat că deși 
este departe de județul nostru, 
urmărește cu atenție ceea ce se întâm
pla în Vale și chiar mai ține legătura 
cu patronul Jiului, Alin Simota, de
spre care spune că l-a refuzat în 
această vară, atunci când omul de 
afaceri îi propusese să preia Jiul în

porțile-s cam ferecate.
Cu toate acestea, doar două trupe 

din cele două serii au maximum de 
puncte după cinci runde.

Astfel că, la Boșorod, vântul bate 
a gând de promovare pentru cei de la 
Dacia, care au cel mai bun atac din al 

liga a patra. „Vai de capul celor de 
acolo. Valea Jiului a ajuns Valea Plân
gerii. Au ajuns în această situație din 
cauza doctrinei păguboase pe care au 
dus-o. Am strigat degeaba să crească 
tinere talente și să nu mai cumpere 
jucători de prin alte părți. Vorbesc 
toată ziua cu Simota l-a telefon, care 
în vara asta mi-a propus să revin ca 
antrenor la Jiul, dar l-am refuzat. La 
echipă sunt niște antrenori tineri, dor
nici de afirmare și care până acum fac 
treabă bună”, a spus antrenorul Faru
lui pentru liga2.ro.

Sdrobiș a format în scurt timp la 
malul mării o adevărată colonie 
jiulistă, echipa fiind formată în mare 
parte din jucători care au activat la 
Petroșani, Filip, Abuzătoaie, Câm- 
peanu sau Bobof fiind doar câțiva din 
jucătorii aduși de fostul manager din 
Vale.

Formația condusă de loan 
Sdrobiș ocupă locul 10 în liga a doua, 
seria I, după șapte jocuri și are ca 
obiectiv revenirea în „elita” fotbalului 
românesc.

Claudiu Sav

cincilea eșalon, în vreme ce la Hațeg 
cei de la Roben au strâns deja-n... 
joben, cincisprezece puncte din tot 
atâtea posibile și visează la o „rocadă” 
cu codașa ligii a patra, concitadina, 
Retezatul.

Voința Vălișoara - Unirea Șoimuș 4-0 
Ponorul Vața - Recolta Bucureșci 2-0 
Unirea Buceș - Mureșul Brănișca 3-0 
Șoimul Băița - Sprint Lunc Jos 3-3 
Santos Boz a stat

1. Ponorul Vața
2. Unirea Buceș
3. Sprint Luncoiul de Jos
4. Șoimul Băița
5. Santos Boz
6. Mureșul Brănișca
7. Unirea Șoimuș
8. Recolta Bucureșci
9. Voința Vălișoara

Seria Brad:
Etapa viitoare:
Unirea Șoimuș - Luncoiul de Jos 
Mureșul Brănișca - Șoimul Băița 
Recolta Bucureșci - Unirea Buceș 
Santos Boz - Ponorul Vața 
Voința Vălișoara stă

Clasament:

5 4 0

5 1 0

1 8-3 12p
2 6-4 9p
1 11-7 7p
1 7-6 7p
2 11-7 6p
2 8-10 6p
3 6-10 6p
3 6-8 3p
4 9-17 3p

•zultatele complete ale etapei a V-a Seria Mureș:

Seria Strei: Silva Miracol Hărău - Berianul Beriu 2-1

Etapa viitoare:
Măgura Pui - Sargeția Bretea Romană 0-2
Cetate Răchitova - AS Sântămăria Orlea 2-2 Sargeția Bretea Romană - Streiul Baru Mare
Narcisa Sălașul de Sus - Roben Hațeg 1-2 Roben Hațeg -Unirea General Berthelot
Unirea General Berthelot - Streiul Baru Mare 0-2 AS Sântămăria Orlea - Retezatul Râul de Mori
Retezatul Râul de Mori a stat Măgura Pui - Cetate Răchitova

Narcisa Sălașul de Sus stă
Clasament:

Real Sântandrei - CS Ghelari 3-0
Dacia Boșorod - Goanță Ghelari 3-0 
CFR II Sim - Streiul Sim Veche 5-0 
U Vețel - Cema Lunca Cernii 2-1
Agroc Băcia - Minerul Teliuc 2-2

Clasament:

Etapa viitoare:
Streiul Simeria Veche - Unirea Vețel 
Goanță Ghelari - CFR II Simeria
CS Ghelari - Dacia Boșorod
Berianul Beriu - Real Sântandrei 
Agrocompany Băcia - Silva Miracol Hărău 
Minerul Telicu - Cema Lunca Cernii

1. Roben Hațeg 5 5 0 0 13-4 15p
2. Sargeția Bretea Romană 4 3 0 1 11-5 9p
3. Retezatul Râul de Mori 4 3 0 1 10-6 9p
4. AS Sântămăria Orlea 4 2 1 1 13-10 7p
5. Cetate Răchitova 4 2 1 1 10-7 7P
6. Streiul Baru Mare 5 1 1 3 6-10 4p
7. Măgura Pui 4 1 0 3 3-10 3p
8. Unirea General Berthelot . 5 1 0 4 6-14 3p
9. Narcisa Sălașul de Sus 5 0 1 4 6-12 1P

1. Dacia Boșorod 5 5 0 0 25-5 15p
2. Silva Miracol Hărău 5 4 1 0 12-3 13p
3. Goanță Ghelari 5 3 0 ■ 2 18-9 9p
4. CFR II Simeria 5 3 0 2 16-10 9p
5. Cema Lunca Cernii 5 2 1 2 12-9 7p
6. CS Ghelari 5 2 1 2 4-7 7p
7. Real Sântandrei 5 2 1 2 16-16 7p
8. Unirea Vețel 5 2 1 2 7-16 7p
9. Minerul Teliuc 5 l 2 2 4-7 5p
10. Agrocompany Băcia 5 1 2 2 9-14 5p
11. Berianul Beriu 5 0 1 4 4-12 lp
12. Streiul Simeria Veche 5 0 0 5 4-23 0p

Liga2.ro
liga2.ro
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l n -von potrivit căruia președintele SI I este pe cure de a fi asasinul de o 
grupare adânc infiltrată în Guvern face ocolul Congresului. Xumai doi oa
meni stau între anarhie și libertate. I nul dintre ei, Augustus Gibbons, de la 
Agenția de Securitate Xațioiuilă, a făcut până acum față cu brio multor aten
tate lu siguranța Statelor I nite ale tmericii. (Pro TI; 20:30; Triplu ,V - 2)

Umor... Reconstituire...
O "iparte
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datorie

1 2
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- Titlul onorific este atunci când

soția spune: “Soțul meu est»

I

Ambalaj

> V

V

>

(Completați textul folosind soluția 
marcate cu raster)

• Ce este un titlu onorific ?l

>

Vlorel Naohl - vladlmlresc

Omorâți

Peliculă

>

2 întorși 

Realizat 
Câini

>

> 
V

Exploatări 
da cărbune 
"Uriași ~

învârtită

Mediu 
add!

V

Denu- 
mire

>

peghM
Intr-o 
parte

V

Delicat

Răspuns 
pozitiv

>

Ase 
entu

ziasma

Volum

Sicrie

în plini 

Buni de
gura

Capitala
Greciei

Abia ivit

Artist

!>“v

Team 
din Arad

Stârnește 
râsul 

Cântec 
solemn

TV/?1

Apusei

Uitat

V Ungher

Lată!

Frânturi 
din viață

Fir 
textil

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinti 
AC, AFINĂ, Al, ANA, ANAFORĂ, APARI, AP> 

APĂRARE, AR, ARĂMI, ARAPI, ARĂPILĂ, 
ARĂTAT, AS, ATAȘA, AȚĂ, AȚIPIT, ĂLA, 
BRAȚ, BRAV, CAPATAVOȘI, IP, IRITATĂ, 

IȚARi, LĂMURI, LĂSAȚI, NA, ORARI, 
PANTALONAR, PRĂVĂLATIC, RECITATORI 

Rl, TATĂ, TO, UNITĂ, VARĂ.

Petru Ardelean-ARA

2
01

s

<**

X
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TVf[2

V

Poftim

Lenei

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

5 8 4 3
2 9 8 7 3

3 2 7 4 9
7 2 6 4 5 3

5 6 4 3 2 7

18:35 
20:00 
21:55

07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Doctor zoo (4.)
09:00 Dovadă de iubire (73.) 08:10 Bulgăre de zăpadă (1995)
10:00 Profesioniștii... (rel.) 10:00 Joc deschis (emisiune informa-
11:00 Prințesele lumii tivă, rel.) 60'
11:15 Atunci și Acum (rel.) 11:00 Confesiuni (magazin de diver-
11:45 Vedeta familiei (rel.) tisment, 2010, rel.) 60'
12:45 Legendele patului: doctorul 12:00 Telejurnal; Sport

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 38.) 12:30 Ats (rel.)
13:45 Desene animate - Povești cu li- 13:00 Tânăr, caut carieră (rel.)

pici pentru cei mici 14:35 împreună în Europa (film edu-
14:00 Telejurnal (emisiune informa- cativ)

tivă) 15:35 Lumea de aproape (documen- :
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) tar, rel.)
14:55 Vinul pe românește 16:00 Doctor zoo (german serial,
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 2006, rel. - 4.) 49' cu Elisabeth i
16:00 Conviețuiri (documentar) nz, Sven Martinek, Michael
17:00 Generația contra (rel.) Lesch, Gunter SchoB
17:30 ONG Blitz 17:00 Telejurnal
18:00 Telejurnal 17:30 Confesiuni (magazin de diver- '
18:30 Legendele patului: doctorul tisment, 2010) 60'

Hur Jun (serial, 2007 - 39.) 18:30 e Forum (reportaj)
19:30 Prințesele lumii (serial docu- 19:00 Ats

mentar, rel. - 15.) 19:30 Tânăr, caut carieră
19:40 Sport 20:00 Delfinii mi-au salvat viața (do- 1
20:00 Telejurnal (emisiune informa- cumentar)

tivă) 21:00 Lege și ordine (SUA serial po-
20:40 Tema zilei lițist, 1990 - 2.) 45' cu Jerry
Meteo Orbach, Benjamin Bratt, Sam i
21:00 Ochiul magic 38' Waterston, Carey Lowell
22:00 Vinul pe românește 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
22:10 Fascinație (german-englez 23:00 Spionii (englez serial triller,

thriller, 2004) 95' cu Jacque- 2002 - 7.) cu Matthew MacFa-
line Bisset, Adam Garcia, Alice dyen, Keeley Hawes, David
Evans, Stuart Wilson Oyelowo, Peter Firth

06:00 Observator 06:00 Happy Hour (rel.) 07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 07:00
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 07:30
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda (rel.) 08:20
11:15 Cavalerii dreptății 10:00 Pe un alt drum (rel.) 11:15 Paradisul blestemat (2007) 09:15
13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3842.) 12:30 O mare de pasiune (rel.) 11:30
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:00 Știrile Pro TV 14:00 Marina (2006) 12:00

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:30 Zâmbete într-o pastilă (8.) 15:15 Victoria (2007) 13:15
Katey Sagal, Christina Apple- 14:00 Soarele ucigaș (2001) 16:15 Rețeta de ACASĂ 14:00
gate, David Faustino 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Rosalinda (1999) 16:00

14:30 Psă de stele (emisiune de di- 1973 - 3843.) 17:25 Vremea de ACASĂ 17:00
vertisment, 2010, rel.) 17:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 18:00

16:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 18:30 O mare de pasiune (2009) 19:00
17:00 Acces Direct vertisment, 2007) 19:30 Săracii tineri bogați (2009)
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Iubire și onoare (român 2010) 19:30
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 20:30 Triplu X - 2 (SUA film de ac- 21:30 Cealtă față a Analiei (SUA se-

concurs) țiune, 2005) 101' cu Ice Cube, rial, 2008) cu Martin Karpan, 22:15
22:00 Narcisa sălbatică (român serial Samuel L. Jackson, Willem Elizabeth Gutierrez, Victor Co-

de dramă, 2010) 60' cu Alina Dafoe, Michael Roof rona, Jose Guillermo Cortines 23:00
Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana 22:15 Moștenirea (român serial de 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune
Maria Donosa, Alexandru Cos- comedie, 2010 - 7.) 60' cu Ra- de divertisment, 2007) : 23:30
tea mona Hanganu, Costin Sforaru, 23:30 7 păcate (brazilian serial de

23:00 Observator Gheorghe Visu, Carmen Tănase dramă, 2007) 45' cu Gabrie
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV Duarte, Clâudia Jimenez

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect (12.) 
Sport cu Fiorentina
Al patrulea protocol (rel.) 
Cu lumea-n cap (rel.) 30' 
Levintza prezintă (rel.) 
Mondenii (rel.) 105' 
Omul vineri (1975) 
Cireașa de pe tort (rel.) 60' 
Trăsniții (rel. - 22.) 45' 
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Cronica Cârcotașilor (emisiu 

de divertisment) 165'
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 23.) 45'
Mondenii (emisiune de divei 

tisment) 105'
Afaceri dubioase (SUA thrill 

2002) 112' cu Matt Dillon, 
James Caan, Natascha McEl- 
hone, Gerard Depardieu

14:20 Proiectul Alzheimer (SUA serial documentar, 2009 - 2.) 
14:55 Bolt (SUA film de animație, 2008)
16:30 Notting Hill (englez-SUA comedie romantică, 1999) 

Cardiofitness (italian comedie, 2007) cu Federico Costantini 
Gran Torino (SUA dramă, 2008) 116' cu Clint Eastwood, Bee Vang 
Polițist meseriaș (englez comedie, 2007) 115' cu Simon Pegg, Nick 

Frost, Jim Broadbent, Martin Freeman
23:55' Petrecerea burcilor: Ultima tentație (SUA comedie, 2008) 104' cu 

Josh Cooke, Hamd Williams, Greg Pitts, Warren Christie

22:00

23:45

Poză minut (SUA serial, 1997 - 8.) 30' cu ura San Gia
como, George Segal, Wendie Malick, Enrico Contoni
între viață și moarte (SUA horror, 2007) 82' cu Nora Zehetner, 

Brenna O'Brien, Carly Pope, Don S. Davis
South Park (SUA serial desene animate, 1997 - 8.)

16:45 Casa Ninei (francez dramă, 2005) 106' cuAgndsJaoui 
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 3.)
20:00 Tinerii mușchetari (film serial de aventură, 2005 - 13.) 
cu Karen Cliche, Tobias Mehler, Zak Santiago, Bruce Boxleitner 
21:00
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lefon: 0755.999.916

nan 3

nist

sr 23

tor piese din piele si înlocuitor
2

zidar rosar-tencuitor 5

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent comercial 1

agent de securitate 2

asistent medical generalist 1

;her(exclusiv restaurator)
4

:atoare l

ntar 1

ir betonist 1

:tionar informații clienti
5

ijrtor clădiri 10

itator 1

«or comercial 68

ator gestionar 1

icitor necal. la asamblarea, mon- 
a pieselor 25

rator calculator 
sie

electronic °i
3

ir(chelner) 1

ator 10

ucrator produse ceramice prin 
udare 2

nitor-distribuitor
e

materiale si
2

torist l

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

cusător piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

mecanic agricol 1

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

munc.necal. la asamblarea, montarea 
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

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

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1

barman 1

bucătar I

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

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.confectiilor
11

Vulcan cusător 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
șofer autocamion, mașina de marc 
tonaj 1munc.necai.la întret.drumuri, șo

sele,poduri,baraje 2
vânzător 1

operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj I 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
cusător articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

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

stivuitorist 1 ospătarfchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrii a

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulanț 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 camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

lacatus montator 1

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1.000 mp în Orâștie, preț negociabil. Tel. 0726.319.204

k
td casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră-
î 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

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

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

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

, bucătărie. Preț 160.OOOlei. 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

r

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

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

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

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

id apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
tan, semidecomandat. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219 g DIVERSE k • 

t 
i

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

id apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
OOOlei neg. Tel.0721.805.675

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. 
Informații la tel.:0766396764 sau 0314221410.

id apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
>0mp. Preț 63.000lef. Tel.0748.347.128

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

id casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
fOOlei. Tel.0748.689.532

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-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

J apartament 2 camere în Simeria, et. 1 .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
5.066.695

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

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

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163 (text maxim 50 de cuvinte)

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L, Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364
id apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
lan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694 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

id apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
OOOlei. Tel. 0735.066.695 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

id apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
OOOlei neg. Tel.0769.839.694 Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

Nume.........
Strada........
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DECLAR CA DATELE SUNT REALE

id apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
JOOlei. Tel. 0748.689.532

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

id apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
imb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.OOOlei. tel 
9.015.069

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

id apartament 3 camere în Deva, st=70mp, 1 balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo- 
t, garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

g
id apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
OOOlei. tel 0721.805.675

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

id casă în Simena , 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
cărămidă. Preț 270.0001ei. Tei. 0746.689.532 Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

id casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
3.832.083

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.5OOcur neg. Tel. 
0762.589.175,0734.965.619

i

■ Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
oo.com
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Fabrica de mortare uscate
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

r

SILVA>
LEMNTEX
induce $1 cMwraialburi
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Adeziv flexibil
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mortare uscate adezivi, sape autonivelante

Supremația calității
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S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat C’himindiu, nr.î2ID, comuna Ilâruu, 
tal/Jux: 0354/301021/22, e-metil: îilva(^smurt.i

8,39 lei/ kg
Ouă M

Pui calitatea I 
- la pungă

- la pungă
9,39 lei/ kg

Piept cu c 
oo

(1,3(1 lei/ buc 13,59 lei/ k

NlSip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

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

Relații in Deva, str. George Enescu, bl.2/22
22,00

23,00

23,00

25,00

lei/toni

lei/tonl

lei/torw

lei/tord

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.

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

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

oMYK


