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Istoricul Marius Oprea, audiat 
de Poliția Deva, în dosarul „Moloț”
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Casă din Rapoltu Mare, 
cuprinsă de flăcări

Finalul Programului
„Rabla” sporește
vânzările auto PW 1 ►

Furnizarea apei se va sista, 
mâine, pe mai multe străzi 
din Deva
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Boala cronică de rinichi, 
în strânsă legătură cu bolile i
> cardiovasculare 

și alte afecțiuni
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Regizorul devean 
Adrian Sitaru

Pentru că a fost premiat pentru cel mai bun scurt- 
metraj la Festivalul Internațional de la Varșovia, pentru 
filmul numit „Colivia”.

Primarul 
municipiului Lupeni, 

Cornel Resmeriță 
Pentru că a refuzat să dea informații 

publice atât prefectului județului, cât și unui 
consilier local, cu privire la datoriile acumulate de 

primăria pe.care o conduce.
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► DX 7 Deva - Sântuhalm
► DX 7 Halta Geoagiu - Orăștie
► DX 7 Orăștie - Spini
► DX 7 Spini - Simeria
► DX 7 Mintia- Vițel
► DX 7 Vițel - Leșnie

► DX 7 Leșnie - Săeăinaș
► DX 7 llia - Gura sada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX' 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Căinel - Bejan
► Petroșani

Calendar
ț greco-catolic
Sf. m. Artemie

ț romano-catolic
Ss. Irina din Portugalia, fc. m.; 
Bertilla, călug.

Spaghete 
cu șuncă, mazăre 
si sos de smântână9

Ingrediente:

200 gr paste (spaghete), 100 
g șuncă, o ceapă mică, 2 căței 
de usturoi, 100 g mazăre scursă, 
puțin unt, ulei de măsline, 50 
ml supă, 50 ml smântână, mărar 
tocat, sare, piper.

Mod de preparare:

Fierbem spaghetele într-o 
cantitate suficientă de apă cu 
sare, conform cu indicațiile de 
pe ambalaj, apoi se scurgem 
sub un jet de apa rece.

în puțin unt și ulei de mă
sline, călim 2 căței de usturoi 
zdrobiți pentru câteva mo
mente. Apoi se scoate și se 
adaugă ceapa, amestecând con
tinuu până devine sticloasă. 
Adăugăm și șunca tăiată fâșii și 
prăjim ușor. Turnăm câteva lin
guri de supă, adăugăm mazărea 
și smântână și lăsăm totul să 
fiarbă câteva minute. Condi
mentăm totul cu sare și piper. 
Scurgem pastele și servim în 
sosul de smântână la care adău
găm mărar tocat.

Poftă buni!

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
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•^Sfântul Zilei
Sfântul Mucenic 

Artemie
Artemie, mucenicul lui Hristos, fiind de neam din 

Egipt, a fost ostaș pe vremea marelui împărat Constantin 
și a lui Constantie, fiul lui. Iar în vremea lui Iulian Para- 
vatul, Sfântul Mucenic Artemie a pătimit pentru Hristos. 
Când s-a arătat lui Constantin cel Mare semnul Sfintei 
Cruci pe cer, Artemie a văzut acel semn cu ochii săi și s- 
a întărit cu credința în Domnul nostru Iisus Hristos și cu 
puterea cea tare a Crucii biruia pe vrăjmași, războindu-se 
pentru împăratul Constantin. Apoi, murind marele Con
stantin în Nicomidia, pizmuit de frații săi, care în taină 1- 
au otrăvit de moarte, a fost urmat în scaun de Constantie. 
La începutul împărăției sale, Constantie a ucis pe 
vrăjmașii tatălui său. Auzind de la un episcop că trupurile 
Apostolilor lui Hristos, Andrei și Luca, sunt îngropate în 
Ahaia, a chemat pe vrednicul de laudă Artemie și l-a trimis 
să ia aceste sfinte moaște și să le aducă în Constantinopol. 
Ducându-se Artemie, după porunca împăratului, a adus cu 
mare cinste moaștele sfinților în împărăteasca cetate și s- 
a învrednicit de la împărat de multe daruri, ca un vrednic, 
pentru că i-a dat lui stăpânirea Egiptului. El viețuia cu 
plăcere de Dumnezeu, stăpânind părțile acelea și întinzând 
cinstea și slava numelui lui Hristos, încât pe mulți idoli i- 
a surpat și i-a sfărâmat. însă nu după multă vreme, murind 
împăratul Constantie, a luat toată stăpânirea împărăției de 
la apus la răsărit Iulian Paravatul, călcătorul de lege, care, 
după luarea împărăției, pe față s-a lepădat de Domnul nos
tru Iisus Hristos și s-a închinat idolilor înaintea tuturor. Și 
prigonind pe creștini la Antiohia, a mers nechemat Sfântul

Artemie la chinuri, căci mustrând fărădelegea lui Iulian, 
a dat acesta poruncă de l-au bătut cu vine de bou crude, și 
l-au zgâriat pe spate cu brice ascuțite și tăioase, și i-au 
pătruns coastele și tâmplele cu țepuși. Și despicând 
tăietorii de pietre o piatră mare l-au băgat într-însa și 
lăsând piatra peste dânsul, a fost sfărâmat sfântul și i-au 
sărit ochii și mațele pe pământ; după aceea i-au tăiat capul. 
Și așa a luat de trei ori fericitul cununa cea neveștejită a 
muceniciei. Iar sfintele lui moaște s-au adus de la Antiohia 
la Constantinopol, de către femeia unui oarecare diacon, 
ce se chema Aristis. Și a fost îngropat la locul ce se 
numește Ocsia.

HOROSCOP
Se impun decizii rapide pentru a 

soluționa probleme de ordon familial. 
O persoană îți solicită unele favoruri,
însă nu este cazul să o ajuți. Trebuie să aci 
nezi în primul rând în favoarea intereselor t 
efective și să-ți iei măsuri de precauție.

Elaborezi o strategie financiară 
pe termen lung, pentru a-ți consolida 
veniturile. Vei avea parte de rezultate 
excelente. Cei aflați într-o relație de
cuplu își doresc mult stabilitatea și sigura 
afectivă și sunt dispuși să ia măsuri drasti 
pentru a schimba mersul lucrurilor.

Acasă ai o mulțime de sarcini și </ 
de responsabilități. Va trebui să te pui (R 
serios pe treabă. Problemele legate de ''
administrație și de domeniul juridic 
trebuie să-și găsească alte soluții de rezolv; 
mai puțin riscante decât ar fi un proces.

Cultivă relațiile de prietenie și fă- c. 
ți altele noi, ca urmare a întâlnirilor 
de care ai parte. Se poate să pui pe pi
cioare un proiect comun, care are le
gătura cu sportul sau cu o călătorie.

Micile probleme de sănătate cu 
care te-ai confruntat în ultima vreme 
încep să dispară. Te simți bine în pie
lea ta, iar în viața sentimentală ești
atât de mulțumit de cum decurg lucrun 
încât te gândești să-ți iei un angajament.

20 octombrie
de-a lungul timpului

1696: A fost creată flota rusă.
1740: Urcarea pe tronul Austriei a împărătesei Maria 

Tereza (1740-1780).
1803: Senatul american a ratificat cumpărarea Louisianei, 

a consființind termeni tratalui cunoscut ca Louisiana Purchase.
1860: Promulgarea Diplomei din octombrie de către 

împăratul Franz Joseph, ce însemna abolirea sistemului abso
lutist și deschiderea erei guvernării constituționale în Austria. 
Potrivit documentului, Transilvania redevine stat autonom în 

P cadrul imperiului.
1880: Tegucigalpa a fost declarată capitala Republicii 

f Honduras.
1883: Peru și Chile semnează Tratatul de la Ancon, prin 

care, provincia Tarapacă a fost cedată statului Chile; sfârșitul 
*. Războiului din Pacific.

1919: Este fondat clubul de fotbal FC Ceahlăul de către 
Un grup de elevi și profesori de la Liceul Petru Rareș.

S-au născut:
’847: Oscar Swahn, trăgător suedez și cel mai în vârstă 

campion olimpic al tuturor timpurilor (d. 1927)

1854: Arthur Rimbaud, poet francez (d. 1891)
1859: John Dewey, filozof american (d. 1952)
1861: Maximilian Harden, publicist german (d. 1927)
1866: Kazimierz Twardowski, filozof și logician polonez 

(d.1938)
1872: Pericle Papahagi, filolog, lingvist și folclorist român 

(d. 1943)
1874: Charles Ives, compozitor american (d. 1954)
1882: Margaret Dumont, actriță americană (d. 1965)
1882: Bela Lugosi, actor maghiar (d. 1956)
1886: Leopold Stocker, editor austriac (d. 1950)

Comemorări:
1740: Carol al VI-lea, împărat Roman, împărat al Sfântu

lui Imperiu Roman de Națiune Germană (n. 1685)
1796: Gâbor Dayka, poet maghiar (n.1769)
1918: Constantin Giurescu, istoric român, membru al 

Academiei Române (n. 1875)
1935: Arthur Henderson, politician scoțian, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1863)
1964: Herbert Hoover, al 31-lea președinte al Statelor 

Unite (n. 1874)
1984: Paul Adrien Maurice Dirac, fizician britanic (n. 

1902)
1987: Andrei Nikolaevici Kolmogorov, matematician rus 

(n. 1903)
1994: Burt Lancaster, actor american (n. 1913)

Astăzi ai programate niște întâl
niri importante cu prietenii. Cu toate 
acestea ești serios și nu-ți arde de
glumă deloc. Fii puțin mai flexibil, 
vei vedea că atmosfera se detensionează
veți comunica mai ușor.

Acasă cauți liniștea, mai ales în 
viața afectivă. Totuși, continui să ceri ■ «y 
multe de la persoana iubită, ceea ce J 
poate duce la tensiuni.

Te gândești serios să pui bazele 
unui cămin. Ai parte de multă ener
gie, însă este bine să o canalizezi 
numai în acele direcții care îți sunt 
efectiv de folos.

Destinul îți rezervă lucruri fru
moase astăzi, ceea ce te face mai ex
pansiv și mai prietenos cu cei din 
jur.

Ai câteva mici probleme de sănă
tate, însă nu este vorba despre nimic 
grav. în loc de medicamente, ceea ce 
te-ar readuce într-o stare bună este

$
le Bancurile zilei

Ce se întâmplă cu un avocat dacă 
ia Viagra? Va fi mai înalt.

© © ©
Un tip cu soția sa merg la farmacie 

să cumpere câteva pilule Viagra. El re
clamă:

- Cum!? 10$ o pastilă!
La care soția sa:
- Lasă, 40 $ pe an nici nu e așa de 

scump...

© © ©
Un bărbat vine la doctor și îi măr

turisește că are probleme cu potența. 
Doctorul îi zice:

- Asta nu mai e în zilele noastre o 
problemă! Tocmai s-a scos pe piață un 
nou medicament, Viagra, care pune 
capăt tuturor problemelor de acest gen.

Doctorul îi prescrie pilula și omul 
nostru pleacă. După câteva luni, doc

torul se întâlnește pe stradă cu pacien
tul:

- Domnule doctor, medicamentul 
dv. e o minune! Vă mulțumesc din su
flet! E minunat!

- Mă bucur să aud asta, zice docto
rul. Ce părere are soția dv. despre asta?

- Soția?! întreabă uimit omul nos
tru. Păi de atunci n-am mai dat pe 
acasă...

umorul și activitatea. Păstrează-ți zâmbetul 
buze și implică-te în preocupările tale ob 
nuite.

Petreci momente frumoase în fa
milie, care te fac să uiți de toate gri
jile. Meriți acest lucru, pentru că ai 
fost deschis către comunicare și ai
făcut orice efort necesar pentru bunăstarea
milială.

în viața sentimentală, reușești să 
prinzi acea pasăre rară la care ai visat, 
încearcă să reziști acțiunilor de im
puls și să-și acorzi suficient timp de gândii
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Companiile Electra și Hidroenergetica vor înlătura rapid jucăto
rii mici din piața energetică, iar consecința va fi creșterea conti
nuă a prețului energiei la consumatorul final, potrivit unui 
studiu elaborat de Universitatea Politehnică București.
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Istoricul Marius Oprea,
audiat de Poliția Deva, 
n dosarul „Moloț”

Marius Oprea, istoricul care 
a făcut public dosarul de in
formator a lui Mircea Moloț, 
i fost chemat ieri, să dea „cu 
subsemnatul” la Poliția Mu
nicipiului Deva, în legătură 
cu afirmațiile pe care acesta 
e-a făcut la adresa președin
telui Consiliului Județean 
(CJ) Hunedoara, în primă

vara acestui an,

Marius Oprea a fost chemat la 
ediul Poliției Municipale Deva, ieri, 
i orele dimineții, pentru a da o 
eclarație în urma plângerii penale 
entru calomnie pe care președintele 
T Hunedoara, Mircea Moloț, a 
epus-o împotriva istoricului.

în primăvara acestui an, Marius 
•prea a susținut la Deva o conferință 
e presă în care a -afirmat că mai 
mite persoane cu funcții înalte din 
ideț au colaborat în trecut cu Secu- 
itatea. Istoricul a dezvăluit atunci că 
/lircea Moloț a fost informator al 
ecurității.

„îmi mențin 
r declarația!” 
r

Marius Oprea a precizat că își 
îenține declarația făcută anterior, din

Furnizarea apei se va sista, mâine,
pe mai multe străzi din Deva

care rezultă legătura șefului județului 
cu Securitatea.

De altfel, în completarea dosaru
lui și pentru a dovedi că cele afirmate 
sunt adevărate, Oprea a adus ca probe 
Angajamentul scris al lui Moloț cu 
Securitatea, precum și mai multe 
caracterizări ale acestuia făcute de 
„băieții cu ochii albaștri”.

Mai mult, Oprea a precizat că or
ganele de cercetare ale CNSAS au 
găsit dosarele a două din cele 12 per
soane despre care Moloț a furnizat 
informații Securității. Drept urmare, 
acesta va solicita CNSAS copii după 
aceste dosare, pentru a le folosi drept 
probe împotriva plângerii de calom
nie depusă de Moloț.

Despre decizia Biroului Politic 
Central (BPC) al PNL de a-1 sprijini 
politic pe Moloț, Oprea a precizat că 
este o problemă internă de partid.

Conform spuselor lui Oprea, la 
nivel central președintele CJ Hune
doara este susținut de Radu Rușanu și 
Norica Nicolai. Mai mult, la ședința 
BPC în care Moloț a cerut excluderea 
lui Oprea din partid, Rușanu a avut o 
atitudine ostilă față de istoric, între- 
bându-1 pe un ton agresiv „Cine ești 
tu, mă?”. La răspunsul istoricului 
„Sunt membru PNL”, Rușanu i-a 
replicat acestuia că este un „nimeni”.

Oprea a mai spus că este deranjat 
de faptul că mai mari PNL refuză să 
pună în aplicare o decizie a BPC, prin

Furnizarea apei reci va fi sistată 
mâine, în Deva, între orele 07.00 și 
19.00. Străzile afectate sunt: Emi- 
nescu (de la Vulcan la strada 
Libertății), Protopop Vasile Damian, 
împăratul Traian, Aleea Transilvaniei, 
22 Decembrie (de la Piața Aras la 
Piața Victoriei), Mareșal Averescu, 
Ion Creangă, Aleea Neptun, Bulevar
dul Iuliu Maniu (de la Bulevardul De- 
cebal la Bulevardul 1 Decembrie), 
Piața Victoriei, Andrei Mureșan, 
Călugăreni - parțial, Bulevardul 1 De
cembrie, Aleea Patriei, strada

care celor care au colaborat cu Secu
ritatea li se retrage sprijinul politic.

Irina Năstase

Libertății, Piața Unirii, Aleea Zorilor, 
Gheorghe Barițiu, Lucian Blaga, 
Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Aleea 
Magnoliei, Octavian Goga, strada 
Horia, Aleea Parcului, Axente Sever, 
Tribunul Solomon, strada Stadion, 
Brăniștei. Motivul acestor sistări îl 
reprezintă montarea unei vane pe 
strada Mihai Eminescu, la intersecție 
cu strada Cloșca. Punctele termice 
care vor fi afectate sunt: 44, 40A, 
16A, 17,20Eși 20D.

Petronela Tămaș

z N
Nume de cod Panțuru, 
un serial care va continua
într-un interviu, acordat co
tidianului Glasul Hunedoa
rei, Marius Oprea a ținut să 
precizeze că va continua de

mascarea președintelului 
PNL Hunedoara, Mircea 

Ioan Moloț, ca informator 
al Securității

Reporter: Cum de ați ajuns să 
studiați dosarul președintelui CJ 
Hunedoara Mircea Moloț?

Marius Oprea: Am ajuns să 
studiez dosarul președintelui Mircea 
Moloț după ce acesta a depus plân
gere penală împotriva mea. Nu l-am 
studiat înainte, știam doar de au
dierea sa la colegiul CNSAS, unde 
în primă fază a fost dat ca informa
tor cu acțiune de poliție politică în
trucât semnase un angajament și a 
fost și avansat de la statutul de co
laborator la cel de informator. în 
baza acestor informații, am făcut 
afirmațiile respective în conferința 
de la Deva pe care el o incriminează 
și mă acuză ca l-am calomniat. în 
baza noii legi a CNSAS, din 2010, 
Mircea Moloț a fost colaborator al 
Securității.

Rep.: Ați întâmpinat dificultăți 
în a descoperi și studia dosarul lui 
Viorel Panțuru?

M.O.: Nu. Nici un fel de difi
cultate.

Rep : Mircea Moloț susține că 
nu a colaborat cu Securitatea pen
tru că, în dosarul său, nu apar decât 
caracterizări făcute de alții despre 
el, nu și note informative ale lui. Vă 
rugăm să ne explicați cum funcționa 
sistemul de informații și unde au 
ajuns notele informative semnate de 
Panțuru Viorel, dacă acestea au ex
istat?

M.O.: Mircea Moloț se 
prevalează de un text de lege abro
gat. El știe că acele note sunt 
păstrate în dosarele persoanelor de
spre care au fost furnizate 
informații. Copii ale acestor note 
sunt păstrate într-un dosar anexă al 

k ______________  

informatorului. în momentul intrări 
în partid, acest dosar anexă, dacă 
există, după caz, este distrus. Ceea 
ce nu știe Mircea Moloț e că

CNSAS a găsit dosarele a două 
din cele 12 persoane despre care 
Moloț a furnizat informații 
Securității. în aceste dosare apar în 
întregime sau parțial aceste note. Ca 
elemente noi mai pot spune că am 
dat o declarație în conformitate care, 
în opinia mea, Moloț Mircea se face 
vinovat de fals în declarații și uz de 
fals, pentru că în noua lege a 
CNSAS semnarea unui angajament 
cu Securitatea înseamnă colaborare.

Rep.: Sunteți un membru mar
cant al PNL. Ce va determinat să 
scoateți la lumină dosare de colab
oratori ai securității ale mai multor 
lideri PNL, Mircea Moloț nefiind 
singurul?

M.O.: A fost o repartizare 
judicioasă a cadrelor partidelor după 
1990, activiștii de partid și securiștii 
s-au dus în zona FSN și de aceea îi 
regăsim pe la PD-L, primul ministru 
este fost activist UASCR și mulți 
alții din structurile fostului FSN. Iar 
informatorii Securității sunt de găsit 
în vechiile partide istorice, pentru că 
Securitatea racola informatorii din 
mediile posibil ostile.

Rep.: Vă opriți aici cu 
studierea activității de colaborator 
al Securității a lui Mircea Moloț?

M.O.: Am cerut la CNSAS 
dosarele tuturor celor cu care Moloț 
a fost la rândul său solicitat de către 
ofițerul de Securitate să dea 
declarații. Sunt 12 persoane. Până 
acum, au fost indentificate două 
asemenea dosare de urmărire 
informativă și e foarte posibil ca în 
ele să se găsească notele informative 
ale lui Moloț, pentru că fără aceste 
note nu se puteau da aprecierile ex
trem de laudative ale Securității, la 
adresa informatorului Panțuru 
Viorel, numele conspirativ al lui 
Mircea Moloț.

A consemnat 
Irina Năstase

J

ANUNȚ PUBLIC
S.C. SANTINEL S.R.L.. cu sediul în localitatea 

Hunedoara, str. Pleșului, nr.7, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Centru colectare și reciclare 
deșeuri feroase și neferoase” situat în localitatea Beriu, 
nr. 103, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
din Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 
- 16.30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclam'ații pot fi depuse in 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anun
țului.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. DAMIAS AS S.R.L.. cu sediul în localitatea 

Brad, str. Fdt. Dumbravei, nr.13, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Instalație prelucrare masă 
lemnoasă” situat în localitatea Baia de Criș, sat Rișca, 
nr. 126, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
din Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 
- 16.30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anun
țului.

Societate comercială 
angajează

* 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.
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România ocupă, cu șapte firme, locul patru într-un top care reunește cele 
mai dinamice 50 de companii de tehnologie din Europa Centrală, clasa
ment realizat de Deloitte în baza ratei de creștere a veniturilor în intervalul 
2005 - 2009.

Peste un milion de lei, 
pentru școli și grădinițe

Unitățile de învățământ din 
județul Hunedoara au primit peste 
un milion de lei pentru reabilitări 
și investiții.

Printr-un act normativ publi
cat ieri, o serie de grădinițe, școli 
generale și colegii au primit din 
bugetul Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 
suma totală de 1.123.000 lei pen
tru reparații și investiții. Cele mai 
mari sume, câte 200.000 lei, le-au 
primit Grădinița nr. 1 din municip
iul Petroșani și Școala Generală 
„Dominic Stanca” din Orăștie.

Printre beneficiarii fondurilor 
sunt și școlile generale din Sibișel, 
Răchitova, Crișan, Romos, Pui și 
Ciopeia. Investiții vor mai putea 
face și Grupul Școlar „Ovid 
Densușianu” din Călan, în cam
pusul școlar, precum și Colegiul 
Economic „Hermes” din 
Petroșani. Nici Clubul Școlar 
Sportiv „Cetate” Deva nu a fost 
uitat, instituția primind suma de 
100.000 lei.

încă un card 
pentru români

.■ Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate (CNAS) a dat 
publicității un act normativ 
privind modul de prezentare și 
caracteristicile tehnice ale cârdului 
național de asigurări sociale de 
sănătate. Astfel, cârdul de sănătate 
va fi de tip smart card, 
confecționat din

policarbonat, cu cerneluri 
normale și de securitate și cip. 
Cârdul va conține elemente de 
grafică și elemente de securizare 
împotriva falsificării sau con
trafacerii, fiind personalizat în 
tehnologia „laser engraving”.

De asemenea, cipul încastrat 
va avea o serie de caracteristici 
tehnice care vor permite o stocare 
adecvată și securizată a 
informației conținute.

Construcția telegondolei 
poate continua

Construcția telegondolei din 
Pasul Vulcan poate continua după 
ce, printr-un act normativ, aproape 
patru hectare de pădure au fost 
scoase din fondul forestier 
național.

Pădurea va fi defrișată pentru 
a permite punerea în practică a 
proiectului „Modernizarea zonei 
turistice Pasul Vulcan - Construire
instalație nr. 1 de transport pe 
cablu cu telegondola”.

Consiliul Local al Municipi
ului Vulcan a compensat suprafața 
de pădure care va fi tăiată cu o 
suprafață de pășune de peste 21 de 
hectare, situată în vecinătate, care 
urmează a fi împădurită în cel 
mult doi ani.

(C.R.)

După 12 ani, căutările continuă
O tânără dispărută în urmă cu 12 ani de pe raza Municipiului Hunedoara

este căutată în continuare de polițiști.
în 30 iunie 1998, la Poliția Mu

nicipiului Hunedoara s-a prezentat o fe
meie în vârstă de 35 ani, din 
Hunedoara, care a reclamat faptul că 
fiica sa, Cosmina-Florica Frățilă, de 6 
ani, a dispărut de la domiciliu din 21 
iunie 1998.

„Femeia a motivat faptul că a 
reclamat dispariția minorei după 
aproape 10 zile întrucât aceasta a mai 
dispărut de la domiciliu și a sperat că o 
găsi. Polițiștii au stabilit că fata a mai 
fost plecată de acasă și în luna aprilie a 
anului 1998, dar atunci a fost găsită 
cerșind pe raza orașului Simeria. în 
ciuda activităților de căutare întreprinse 
de polițiști, minora nu a fost găsită,

până în prezent”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara, inspector Bog
dan Nițu.

Cu sprijinul Centrului Român 
pentru Copii Dispăruți și Exploatați 
Sexual „Focus”, polițiștii au reușit să 
obțină o imagine a tinerei, cum ar arăta 
aceasta la 18 ani.

Persoanele care pot furniza 
informații utile depistării tinerei, sunt 
rugate să sesizeze cea mai apropiată 
unitate de poliție sau să apeleze 
numărul de urgență 112.

Mihaela Tămaș
Cosmina-Florica Frățilă. la 6 ani
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Par șaten drept

Finalul Programului „Rabla” 
sporește vânzările auto

Odată cu apropierea de finalul 
Programului „Rabla” a sporit 
și achiziția de autoturisme noi, 

cei care au păstrat cârdurile 
până acum, fiind nevoiți să le 
utilizeze până la 23 noiembrie.

Piața auto a înregistrat o creștere 
în luna septembrie, iar comercianții 
auto se așteaptă ca trendul ascendent să 
se mențină până la sfârșitul lunii noiem
brie. Creșterea a fost resimțită și de 
vânzătorii de autoturisme hunedoreni. 
„Până la sfârșitul lunii septembrie, am 
vândut 418 autoturisme, iar luna 
aceasta am mai primit 60 de comenzi. 
Până la sfârșitul anului cred că vom mai 
vinde între 50 și 100 de unități. Ne 
așteptăm la două luni pline, în ceea ce 
privește achizițiile prin Programul 
„Rabla”, acestea se situează la nivelul 
din 2008, iar în total, vânzările din acest 
an reprezintă aproximativ 70 la sută din

volumul de vânzări de anul trecut. 
Preferințele cumpărătorilor se îndreaptă 
spre Logan, dar și la Duster am avut 
vânzări bune”, a declarat Răzvan 
Dragomir - Rusu, director comercial la 
Service Automobile S.A. Deva. Potrivit 
statisticilor, Dacia se menține lider pe 
piața vânzărilor auto din România. în 
ceea ce privește Programul „Rabla”, 
acesta poate fi considerat un succes. 
Astfel, conform datelor Administrației 
Fondului pentru Mediu, au fost dis
tribuite 188.345 de tichete și au fost 
casate 175.039 autovehicule. Până 
acum, au fost achiziționate peste 47.600 
de autoturisme noi, dintre care un 
număr de 20.083 de unități provin din 
industria auto românească. Tichetele 
valorice sunt valabile până la data de 23 
noiembrie 2010, iar neutilizarea aces
tora, până la termenul menționat, atrage 
anularea participării în Program.

Cătălin Rișcuța

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

Bătaie între fete,
în curtea școlii
O adolescentă în vârstă de 17
ani, din Hunedoara, a alertat 
polițiștii după ce a avut o co- 
fruntare cam violentă cu o 

altă elevă în vârstă de 15 ani. 
Motivul păruielii pare a fi un 
băiat, pe care nu reușeau ni

cicum să-l împartă.

Tânăra în vârstă de 17 ani, elevă 
în clasa a Xl-a la un liceu din Hune
doara, le-a spus polițiștilor că, în 
jurul orei 09:00, în timp ce se afla 
lângă ieșirea din curtea unității 
școlare, a fost agresată fizic de o 
colegă în vârstă de 15 ani, elevă în cls 
a IX-a în cadrul aceleiași unități de 
învățământ.

în cauză, oamenii legi au în

tocmit dosar penal aspectul comiterii 
infracțiunii de lovire sau alte 
violențe. Polițiștii au demarat o 
anchetă și efectuează cercetări pentru 
a stabili motivele care au generat 
conflictul dintre cele două minore și 
pentru a lua măsurile prevăzute de 
lege. (M.T.)

Casă din Rapoltu Mare,
cuprinsă de flăcări

Acoperișul unei case din locli- 
tatea Rapoltu Mare, o bucătărie de 
vară și o anexă au fost cuprinse de 
flăcări, ieri dimineață, în jurul orei 
9.00. Se pare că incendiul a fost 
provocat de scântei la coșul de fum al 
imobilului.

Primii care au ajuns la locul in
cendiului au fost membrii Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență 
din Simeria, care nu au reușit lichi
darea focului. în aproximativ 10 
minute, 3 echipaje de pompieri și o 
echipă de paramedici, au ajuns U. 
clădirea incendiată cu 3 autospeciale 
cu apă și spumă și o ambulanță. In
cendiul se manifesta violent la 
acoperișul clădirii, la o bucătărie de 
vară și o anexă. Pompierii au lichidat 
incendiul în aproximativ 2 ore și din 
fericire nicio persoană nu a fost 
intoxicată cu fum. (M.T.)

ANUNȚ PUBLIC
S.C. SANTINEL S.R.L.. cu sediul în localitatea Hunedoara, str. Pleșului, 

nr.7, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Centru colectare și reciclare deșeuri 
feroase și neferoase” situat în localitatea Orăștioara de Sus, nr. 122, jud. Hune
doara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. A. 
Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 - 16.30) și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.



g Extinderea lucrărilor la rețeaua de canalizare și apă potabilă a fost votată, ieri, în CL 
Deva. în prezent. Programul ISPA nu cuprinde toate străzile din municipiu și satele 
aparținătoare Devei, urmând caprin POS Mediu să fie branșate 36 de străzi din muni
cipiu, precum și satele Arch ia și Sântuhalm.
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Complex rezidențial pentru vârstnici, la Orăștie
S-a lansat proiectul „ Complex 
de servicii pentru vârstnici”, la 

Orăștie. Proiectul face parte 
din Programul Operațional 

Regional (POR) și a fost sem
nat în 30 iulie 2010. Acest cen
tru va fi înființat cu scopul de 
a îmbunătăți sistemul de pro
tecție a pesoanelor vârstnice 

din municipiu. Valoarea totală 
a proiectului este de peste 

3.400.000 de lei, din care apro
ximativ 2.600.000 de lei provin 

din asistența financiară ne
rambursabilă din cadrul POR.

Clădirea unde se va amenaja 
acest cenjru pentru persoanele în 
vârstă se află într-un ansamblu de 
clădiri, iar principala clădire este 
monument istoric de importanță 
locală. Complexul de servicii so
ciale pentru vârstnici, care va fi fi
nalizat anul viitor, în luna iulie, va 
putea găzdui 40 de persoane vârst
nice. Dintre aceste persoane, 30 vor 
putea beneficia de servicii 
rezidențiale permanente, iar la 
aceștia se mai adaugă zece bătrâni 
cărora li se vor acorda numai ser
vicii de zi. Centrul va pune la 
dispoziție un spațiu amenajat și 
dotat conform normelor și standard
elor europene, în cadrul căruia 
aceste persoane vor beneficia de 
servicii integrate. „Este o zi foarte 
importantă pentru orașul nostru. 
Este primul proiect din județul 
Hunedoara, în care Biserica este 
partener. Trebuie să precizez că am 
primit 60.000 de euro și din Spania, 
din Logronio. Chiar dacă nu suntem 
înfrățiți cu această localitate, acolo 

trăiesc cei mai mulți orăștieni”, a 
declarat primarul municipiului 
Orăștie, Alexandru Munteanu.

Club de zi, consiliere 
și asistență medicală 
pentru bătrâni

Persoanele vârstnice vor bene
ficia de rezidență, hrană zilnică, 
asistență socială, consiliere 
psihologică și juridică și asistență 
medicală. Bătrâneii vor avea și un 
club de zi, care va fi amenajat și 
dotat pentru activități cotidiene de 
socializare și agrement. Vor fi ame
najate opt camere, cu câte unul sau 
două pături, unități de primire, o 
bucătărie și spații de depozitare, o 
bibliotecă și o sală multifuncțională. 
Persoanele care vor putea să bene
ficieze de aceste servicii vor fi se
lectate după criteriul gradului de 
vulnerabilitate, după gradul de 
sărăcie și în funcție de existența sau 
nonexistența unor aparținători capa
bili să-i susțină și a unei locuințe. 
„Reedităm istoria, pentru că atunci 
când vorbim de Orăștie, vorbim și 
de implicarea Bisericii. Acest oraș 
este cel mai apropiat de standardele 
Uniunii Europene, la nivel de județ. 
Știu că, pentru un asemenea proiect, 
este nevoie de foarte multă muncă 
și mai știu că această muncă va fi 
apreciată de oamenii care vor apela 
la serviciile acestui centru”, a 
susținut prefectul județului Hune
doara Attila Dezsi. Perioada de im
plementare a acestui proiect este de 
15 luni.

Petronela Tămaș

Uba-neagra cu chioșcul lui Borbeanu
ipunerea la vot a unei Hotă- 
âri de Consiliu Local (HCL) 
in care se modifica cota TVA 
ntru un proiect de investiții a 
cat din nou nemulțumiri în 
ndul consilierilor deveni. De 
această dată, nemulțumitul 
te Sandu Borbeanu, consilier 
re deține un chioșc amplasat 
pe platoul din fața Casei de 

Cultură din Deva.

HCL, supusă azi la vot în Con- 
iul Local Deva, prevede modifi- 
rea unei hotărâri aprobată de 
nsilierii deveni în 2008, care ul- 
ior a primit din nou vot favorabil 
CL Deva, în martie anul acesta. 
)tărârea inițială prevedea amena- 
ea Pieței Victoria prin atragerea 
fonduri nerambursabile, valoarea 
oiectului ridicându-se la peste 
uă milioane de euro. în Studiul de 
zabilitate, supus la vot în ședința 
i martie, acest an, chioșcul con- 
ierului Sandu Borbeanu nu 

apărea cuprins în proiect. Acesta 
susține că și-a exprimat atunci votul 
favorabil în necunoștință de cauză, 
la fel ca și restul colegilor, nefîindu- 
le prezentate planșele proiectului. în 
ședința de ieri, Borbeanu a mai pre
cizat că are încă din 2006 
autorizație de modernizare și extin
dere a chioșcului cu princina, însă 
reprezentanții aparatului de special
itate ai primarului susțin că în 
arhivele primăriei, în PUD-ul din 
2008 nu apare acel chioșc în 
proiect, ci figurează ca fiind am
plasat în alt loc. Sandu Borbeanu 
este de părere că modificările ulte- 
riore, din care numai reiese aceași 
amplasare a chioșcului, survin fap
tului că acesta s-a opus unor 
proiecte inițiate de primarul Mircia 
Muntean.

HCL a primit votul favorabil, 
iar problema cu chioșcul consilieru
lui Borbeanu rămâne deocamdată 
„în coadă de pește”.

(LN.)



Gabrielle concertează Inna a fost desemnată Best Romanian Act
în Capitală

Cântăreața britanică Gabrielle 
va susține un concert, pe 28 oc
tombrie, în Club Fratelli din 
București, informează organizatorii, 
Events.

Gabrielle înregistrează în 
prezent un nou album. Artista este 
foarte încântată și declara pe pagina 
sa de Facebook că "de-abia așteaptă 
să se întoarcă pe scenă", cu ocazia 
lansării noului material discografic. " 

Gabrielle promite fanilor săi un 
recital de peste o oră, alcătuit din 
piesele care au facut-o celebră, pre
cum "Dreams", "Out Of Reach" și 
"Rise".

După Gabrielle, seria eveni
mentelor Finlandia Pure Senses Pure 
Sound va continua cu alte două dive, 
Vaya Con Dios și Melanie Fiona, ce 
vor susține concerte pe aceeași scenă 
din Fratelli Studios, pe 11 noiembrie, 
respectiv 2 decembrie.

Biletele pentru concerte pot fi 
achiziționate, în limita capacității 
locației (1.000 de locuri), la prețul de 
200 lei pe concert sau 500 lei în vari
anta de abonament la toate cele trei 
evenimente. Biletele sunt disponibile 
online, pe www.eventim.ro, sau prin 
rețeaua națională Eventim (maga
zinele Germanos, Vodafone, Orange 
și librăriile Humanitas).

Louisa Gabrielle Bobb, în vârstă 
de 40 de ani, a câștigat mai multe dis
curi de platină. Single-ul ei de debut, 
"Dreams", a intrat în topul britanic pe 
locul al doilea, devenind cea mai 
impresionantă intrare în clasamentul 
respectiv. în săptămâna următoare, a 
ajuns pe locul întâi, unde a rămas 
aproape o lună.

Gabrielle a câștigat două BRIT 
Awards, primul în 1994, pentru cel 
mai bun artist britanic debutant, și al 
doilea în 1997, pentru cea mai bună 
artistă britanică.

Gabrielle a mai lansat single-uri 
precum "Going Nowhere", "Give Me 
A Little More Time", "Walk On By" 
și "If You Ever".

pentru MTV Europe Music Awards 2010
Inna a câștigat titlul de Best Ro

manian Act și dreptul de a reprezenta 
România la MTV Europe Music 
Awards (MTV EMA), pentru a doua 
oară consecutiv, potrivit unui comuni
cat.

Cu single-uri precum "Hot", 
"Love" și "Deja vu", Inna a devenit un 
nume important al muzicii de club din 
România. Cel mai nou single al ei, 
"Amazing", a intrat pe prima poziție a 
topurilor din mai multe țări. Inna a 
câștigat titlul Best Romanian Act și la 
ediția de anul trecut a MTV EMA.

Succesul înregistrat în acest an pe 
plan european o include pe Inna printre 
favoriții la câștigarea Best European 
Act. Ea a obținut discul de platină în 
Marea Britanie și Spania, pentru single- 
ul "Hot", și locul întâi în Billboard 
Dance Airplay, apoi a cucerit mediul 
digital.

La sfârșitul lunii, Inna este invitată 
să cânte la "StarFloor", concert organi
zat de postul Fun Radio din Franța, în 
cadrul căruia Inna va împărți scena cu 
Kylie Minogue, Kelly Rowland, Taio 
Cruz și Bob Sinclar.

începând de luni, Inna își invită 
fanii să o voteze pentru Best European 
Act la MTV EMA 2010, care va avea 
loc pe 7 noiembrie, la Madrid.

Cântărețele Lady Gaga și Katy 
Perry au primit câte cinci nominalizări 
la gala MTV European Music Awards 
de anul acesta. Ambele cântărețe vor fi 
însoțite de o altă concurentă puternică, 
Rihanna, în trei dintre cele cinci cate
gorii - "cel mai bun artist pop", "cea 
mai bună cântăreață" și "cel mai bun 
cântec". La categoria "cea mai bună 
cântăreață", cele trei artiste concurează 
cu Miley Cyrus și Shakira.

La categoria "cel mai bun 
cântăreț" au fost nominalizați Eminem, 
Justin Bieber, Usher, Enrique Iglesias 
și Kanye West.

Piesele "California Gurls", 
interpretată de Katy Perry, și "Tele
phone", interpretată de Lady Gaga în 
duet cu Beyonce, vor concura la cate
goria "cel mai bun videoclip", la care 
au mai fost nominalizate clipurile cân
tecelor "Kings and Queens" (30 Sec
onds To Mars), "Prayin'” (Plan B) și 
"Love the Way You Lie" (Eminem în 
duet cu Rihanna).

La categoria "cea mai bună trupă 
rock" au fost nominalizate grupurile 
Kings of Leon, Linkin Park, Thirty Sec
onds To Mars, Muse și Ozzy Osbourne. 
La categoria "cel mai bun artist hip 
hop" au fost nominalizați T.I., Eminem, 
Kanye West, Lil Wayne și Snoop Dogg.

Jean-Claude Van Damme
a fost dat în judecată de un fost asistent

Pe motiv că se poartă cu an- 
gajații lui la fel ca și cu cei 
răi, din filme, Jean-Claude 
van Damme a fost dat în ju
decată de un fost asistent.

Fostul asistent susține că ac
torul nu i-ar fi plătit salariul de un 
an și jumătate, iar în anii în care i-a 
fost asistent direct ar fi fost, "ex
ploatat fără milă și respect față de 
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fința umană" de către Van Damme.
Potrivit avocatului acestui 

asistent, vedeta din "Kickboxer" 
sau "Soldatul Universal" își solicita 
angajatul 17 ore pe .zi, 7 zile din 7.

Scandalul e pe prima pagină a 
tabloidelor belgiene, care publică și 
versiunea mamei lui Van Damme - 
cei doi se cunosc din copilărie, ac
torul l-a scos pe asistent din miz
erie, iar acesta din urmă e, pur și 
simplu, nerecunoscător.

Celine Dion, însărcinată cu gemeni, 
a fost spitalizată în Florida

Cântăreața canadiană Celine Dion, 
în vârstă de 42 de ani și însărcinată cu 
gemeni, a căror naștere este prevăzută 
pentru luna noiembrie, a fost internată, 
luni, într-un spital din West Palm Beach 
din statul american Florida, medicii 
dorind să împiedice nașterea prematură 
a copiilor.

Cotidianul Palm Beach Post 
susține că artista canadiană va naște doi 
băieți. Potrivit medicilor de la St Mary's 
Medical Center, data nașterii gemenilor 
nu a fost încă fixată.

în luna mai, Celine Dion a anunțat 
pe site-ul ei că nașterea este prevăzută 
pentru luna noiembrie.

Această sarcină este rezultatul 
celei de-a șasea tentative de fertilizare 
in vitro la care a apelat Celine Dion, 

care a suferit un avort sportan 
toamna anului trecut.

Celine Dion și soțul său, Rene A 
gelil, au împreună un fiu în vârstă < 
nouă ani, Rene Charles, conceput k 
prin fertilizare in vitro. Rene Angf 
mai are trei copii din două căsătorii a: 
terioare.

Celine Dion s-a născut pe 30 ma 
tie 1968, la Charlemagne, într-o famil 
cu 14 copii. Celine Dion a cucerit apt 
pe rând, Quebecul, Franța și, în cele d 
urmă, Statele Unite. în scurt tim 
vocea sa a devenit cunoscută și iubi 
în întreaga lume. în cei peste 25 de a 
de carieră, Celine Dion a prin 
nenumărate premii muzicale și a vând 
peste 200 de milioane de albume.

: ?iyk

http://www.eventim.ro
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„bovarismul este o boala de resurse provocată 
de o limită de atins care joacă rol de fantasmă" 
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(oala cronică de rinichi, în strânsă legătură 
u bolile cardiovasculare și alte afecțiuni

tala cronică de rinichi este 
!Zentă la pacienții care au o 
ninare crescută de proteine, 
în urină. Odată instalată, 
ala cronică de rinichi poate 
nduce la presiune arterială 
’scută însoțită sau nu de re- 
cerea funcțiilor rinichiului 
crește riscul de boli ale ini

mii sau ale sistemului 
circulator.

'La nivel mondial, mai mult de 
:i sute de milioane de persoane 
că aproximativ 10 la sută din 
ulația adultă) prezintă boala cronică 
inichi. In fiecare an, milioane de 
enți mor din cauza bolilor cardio- 
:ulare deseori în relație cu boala 
'ică de rinichi.

Boala renală cronică 
apare treptat

Existența unei boli cronice renale 
1 individ înseamnă că rinichii aces- 
nu mai funcționează normal de o 
oadă mai lungă de timp. în mod 
nuit, rinichii îndepărtează 
durile toxice din sânge. De aseme- 
ei ajută la menținerea balanței din- 

fluidele și sărurile din organism, 
.imite electroliți. Reziduurile și flu- 
e din organism aflate în exces sunt 
'inate sub forma urinei. Atunci când 
±ii sunt deteriorați, rezidurile se 
lă în organism și produc o stare de
O boală renală cronică pare să 

d brusc, dar de fapt, aceasta apare 
n câte puțin, pe parcursul mai mul- 
ini. Fiecare rinichi are aproximativ 
nilion de filtre mici, denumite ne- 
i. Atunci când nefronii sunt 
riorați și nu mai funcționează, cei 
ași sănătoși preiau și funcția aces- 
. Dacă deteriorarea continuă, din ce 
ce mai mulți nefroni devin 
incționali până la momentul în care 
chiul nu își mai poate îndeplini 
:ția.

Este posibilă încetinirea dis
trugerii renale prin medicație și schim
barea modului de viață. Pentru că 
acestea să dea rezultate optime, trebuie 
ca pacientul să colaboreze cu medicul 
curant și să urmeze strict pașii terapeu
tici.

Cauzele bolilor 
cronice de rinichi

Cauzele bolii renale cronice nu 
sunt întotdeauna cunoscute. Dar, orice 
afecțiune sau boala care deteriorează 
vasele sanguine sau alte structuri ale 
rinichiului pot duce la suferința renală. 
Cele mai întâlnite cauze de boală renală 
cronică sunt diabetul zaharat, hiperten
siunea arterială.

Diabetul zaharat - cauzează aprox
imativ 35 la sută din totalul bolilor re
nale cronice. Nivelurile crescute ale 
glicemiei (zahărului din sânge) duc la 
alterarea vaselor sanguine renale. Dacă 
nivelurile glicemiei rămân crescute, 
funcția renală este deteriorată progresiv

Hipertensiunea arterială. Pre
siunea crescută a sângelui reprezintă 
cauza altor 30 la sută dintre bolile re
nale cronice. Deoarece presiunea sân
gelui crește adesea în bolile renale, ea 
poate duce la deteriorarea progresivă a 
funcției rinichilor chiar și atunci când 
boala are altă cauză.

Alte situații care pot deteriora 
rinichiul și cauza bolii renale cronice 
includ:

boli sau infecții ale rinichiului, 
ca rinichiul polichistic, pielonefrita 
(infecție a parenchimului și a pelvisului 
renal), glomerulonefrita (infecție 
localizată la nivelul capilarelor 
glomerulare) sau boli renale congeni
tale (născut cu respectiva boală);

stenoza sau obstrucția de 
arteră renală. Artera renală este cea care 
duce sângele la rinichi;

alte boli, ca hiperplazia 
benignă de prostată (o prostată mărită), 
litiaza renală (pietre la rinichi) sau o 
tumoră care împiedică evacuarea urinii 
din rinichi

intoxicația cu plumb;
utilizarea cronică a unor

medicamente care au ca efect secundar 
deteriorarea funcției renale, de exem
plu: antialgicele ca acetaminofenul 
(Paracetamol) sau ibuprofenul sau an
umite antibiotice (Gentamicina).

Diabetul zaharat și hipertensiunea 
arterială simt cele mai comune cauze ce 
duc la boli renale cronice și eventual la 
insuficiență renală cronică. De aseme
nea, diabetul zaharat și hipertensiunea 
arterială pot accelera deteriorarea 
funcției renale la persoanele ce au 
această boală cu altă etiologie (cauză).

Deteriorarea funcției 
renale poate duce la 
grave complicații

Majoritatea indivizilor care 
dezvoltă boala renală cronică nu au 
inițial simptome. Acest fapt este cunos
cut ca faza silențioasă a bolii. Odată cu 
deteriorarea masivă a funcției renale 
pot să apară diverse simptome precum: 
oligurie (cantitate de urină eliminata 
zilnic este mai mică decât în mod nor
mal), edeme (acumularea de lichide în 
interiorul țesuturilor), fatigabilitate 
(oboseală), scăderea apetitului sau 
scăderi inexplicabile în greutate, greață, 
vărsături, somnolență sau insomnii, ce- 
falee (dureri de cap) sau scăderea 
capacității de concentrare. Boala renală 
cronică are un impact serios asupra 
vieții bolnavului din momentul în care 
începe să se agraveze. Inițial, rinichii 
sunt capabili să regleze balanța dintre 
fluide, săruri și reziduurile toxice din 
organism. Dar, odată ce funcția renală 
se deteriorează, încep să apară 
complicațiile. Numărul și severitatea 
complicațiilor crește odată cu deterio
rarea funcției renale. Dacă boala nu 
poate fi controlata, atunci funcția renală 
se deteriorează progresiv. în momentul 
în care funcția renală scade sub un an
umit punct, boala poartă numele de 
insuficiență renală cronică. Insuficiență 
renală are efecte devastatatoare asupra 
întregului organism. Poate cauza se
rioase afecțiuni cardiace, osoase și 
cerebrale, scăzând calitatea vieții pa
cientului.

Odată instalată insuficiența renală 
cronică, bolnavul are nevoie fie de 
dializă, fie de un nou rinichi. Ambele 

variante au riscuri și beneficii. Pacien
tul trebuie informat și consiliat de către 
medic, în vederea alegerii uneia dintre 
variante.

Tratament

Scopul tratamentului constă în 
prevenirea sau încetinirea deteriorării 
suplimentare a rinichilor. Bolile, cum ar 
fi diabetul zaharat sau hipertensiunea 
arteriala determină, de obicei, 
insuficiența renală cronică, astfel că, 
este foarte importantă diagnosticarea și 
tratarea lor. De asemenea, este 
importantă prevenirea bolilor sau 

evitarea situațiilor care pot determina 
afectare renală sau agravarea suferinței 
renale. De altfel, un alt scop al trata
mentului bolilor renale cronice este de 
a controla cauza suferinței. Dacă pa
cientul are diabet zaharat sau hiperten
siune arterială, atunci tratamentul este 
țintit pe una din aceste condiții, ce duc 
la deteriorare renală. Medicul curant ar 
trebui să investigheze și alte posibile 
cauze ale deteriorării funcției renale, ca 
obstrucții ale tractului urinar sau 
folosirea pe termen lung a antialgicelor, 
precum anti inflamatoarele nesteroidi- 
ene sau a antibioticelor.
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Crima organizată generează 
anual 85 de miliarde de euro 
la nivel mondial

România va exporta în acest an grâu și poruml 
în valoare de circa 800 milioane euro

Crima organizată generează 
aproximativ 85 de miliarde 

de euro anual, la nivel mon
dial, traficul de droguri fiind 
cea mai profitabilă dintre ac
tivitățile infracționale anunță 
de Biroul ONU de luptă îm
potriva traficului de droguri 
și crimei organizate, potrivit 

Mediafax.

Criminalitatea organizată a 
crescut "până la a lua proporții 
mondiale", a declarat directorul 
Biroului, Iuri Fedotov, într-un co
municat difuzat cu ocazia unei re
uniuni de bilanț a Convenției de la 

Palermo împotriva crimei organi
zate.

Cocaina și heroina aduc 105 
miliarde de dolari (75 de miliarde 
de euro) pe an, potrivit raportului 
anual al ONUDC, cu sediul la 
Viena.

Traficul de ființe umane, 
imigranți sau lucrători sexuali, 
aduce organizațiilor criminale 
aproximativ zece miliarde de dolari 
(șapte miliarde de euro).

De asemenea, se dezvoltă noi 
activități de trafic, între care 
comerțul ilegal cu resurse naturale 
(3,5 miliarde de dolari, 2,5 miliarde 
de euro), contrafacerea unor 
medicamente (1,6 miliarde de 
dolari, 1,15 miliarde de euro) sau 
infracționalitatea cibernetică (un 
miliard de dolari, 700 de milioane 
de euro).

în opinia lui Fedotov, 
Convenția de la Palermo, care 
vizează facilitarea cooperării între 
state la nivelul poliției și justiției 
pentru a lupta împotriva crimei or
ganizate, este un instrument puter
nic, dar nu suficient de utilizat.

Cele 157 de țări care au ratifi
cat Convenția de la Palermo de 
luptă împotriva crimei organizate la 
nivel transnațional, adoptată în 
2000, participă la o reuniune, care 
se desfășoară până vineri, la Viena, 
pentru a realiza un bilanț al aplicării 
acestui acord.

România va exporta în acest an 
peste două milioane de tone de grâu și 
o cantitate similară de porumb, la 
prețuri pe tonă cuprinse între 180 și 240 
de euro, a declarat pentru Mediafax 
ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără.

Din datele prezentate de ministrul 
de resort, reiese că România va exporta 
porumb de peste 360 milioane de euro 
și grâu în valoare de peste 420 milioane 
euro.

în ceea ce privește cantitate de ce
reale exportată, ministrul apreciază că 
vor fi două milioane de tone la grâu, 
peste două milioane la porumb.

El a adăugat că prețurile de pe 
piața internațională sunt de circa 240 de 
euro tona la grâul folosit pentru pâine 
și 180 euro pe tonă la grâul de furaj.

Totodată, porumbul se va exporta 
cu circa 180 de euro tonă.

Potrivit datelor Ministerului Agri
culturii, producția de grâu a totalizat 5,2 
milioane de tone anul trecut. România

Elevii ar putea avea în orar trei ore de sport
săptămânal

Orarul școlar al elevilor ar putea 
conține trei ore obligatorii de educație 
fizică săptămânal, potrivit unei inițiative 
legislative adoptate tacit de Senat.

Inițiativa legislativă menționează 
că educația fizică școlară este disciplină 
obligatorie, prevăzută în planurile de 
învățământ cu un număr de trei ore 
obligatoriu săptămânal, conform cur- 
ricumului stabilit de Ministerul 
Educației, potrivit Mediafax.

Inițiatorii propunerii legislative 
menționează că, potrivit statististicilor 
privind starea de sănătate a populației,

a importat 628.000 de tone de grâu și a 
exportat 2,3 milioane de tone. Valoarea 
exporturilor a fost de 302,9 milioane de 
euro.

Din producția de 8 milioane de 

cu deosebire a celei tinere, se 
înregistrează creșteri îngrijorătoare ale 
ratei morbidității, sedentarismului și ale 
obezității.

Proiectul a fost elaborat ca urmare 
a reducerii alarmante a numărului de 
copii și tineri care practică sportul, pre
cum și scăderea performanțelor sportive 
ale României pe plan internațional, mai 
ales în competițiile majore, respectiv 
jocuri olimpice, campionate Mondiale și 
Campionate Europene.

tone de porumb obținută anul trec 
1,7 milioane de tone au mers la exp< 
iar încasările au fost de 252 milioane 
euro.
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str. Mărăști, bl. D 4, 
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011
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După Universitatea Craiova, o altă prim-divizionară îți va disputa partidele de pe teren propriu pe "Municipalul" 
severinean. începând cu partida cu b'CM Tg. Mureș, Pandurii Tg. Jiu va disputa partidele considerate pe teren 
propriu la Severin. Considerâiillu-se că terenul impracticabil de pe Municipal nu conferă nici un avantaj echipei, 
conducerea clubului a hotărât să demareze încă din aceasta toamnă lucrările pentru refacerea suprafeței de joc, 
veche de .17 de ani. Modernizarea ar trebui să înceapă imediat după jocul din optimile Cupei României Timișo
reană dintre Pandurii Tărgu Jiu și I niversitatea Craiova, programat pe 2S octombrie, pe Municipalul gorjean.
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’uștii Jiului, în vizorul Stelei
’ câțiva ani de zile, tinerele talente din 
e iau, în mare parte, calea Bucureștiu- 
L Exemple concludente în acest sens 
t Eric Bicfalvi, mijlocașul central, fiind 
l din tinerii la care apelează des Steaua 
neciurile din campionat sau Abuzătoa- 
iucotor care a trecut prin Ghencea, dar 
cele din urmă a sfârșit prin a fi cedat 
•ului, echipă antrenată de unul din șle- 
itorii de talente ale României, „părin

tele” loan Sdrobiș.

Acest lucru se întâmplă deoarece între 
și Steaua există semnat un parteneriat 
care, petroșenenii cedează roș-albaștrii, 
ra cost, cei mai talentați dintre juniorii 
,ogradă”.
în acest moment, centrul de copii și ju- 
i al Jiului este unul din cele mai puternice 
țară. în Vale se antrenează 203 jucători 
re care 107 sunt legitimați, centrele de 
i și juniori, fiind la mare preț, lucru 
onstrat și de faptul că patronul echipei, 
I Simota, investește, lunar, peste 30.000 
J.
Puștii cei mai talentați ajung la Steaua, 
e unui parteneriat de cinci ani, asta deși 
:le mai multe dintre cazuri, pe fir intervin 
te formații din liga 1, Steaua având însă 
etate. „Avem deja multe echipe din Liga 
e se interesează de juniorii noștri, ceea ce 
un lucru foarte important pentru noi.

București. “Alin Simota va investi peste 
40.000 de lei în mingi și echipamente pentru 
ca acestor copii să nu le lipsească absolut 
nimic. Avem 10 grupe care țintesc marțea 
performanță", a mai punctat Boboc.

5

Prima opțiune pentru transfer o are însă 
Steaua”, spune George Boboc, acesta punc
tând printre altele, pe prietenia existentă între 
patronul Stelei, Gigi Becali, și patronul Jiului, 
Alin Simota.

stăzi se joacă etapa a treia a Cupei 
omâniei - faza pe Hunedoara
Cele opt partide din etapa a treia a 
;i României, faza pe județ se 
ntă, astăzi, cu începere de la ora 

. în această fază a competiției se 
sec doar cinci echipe din campi- 
li1 județean (Cetate Răchitova, 
ea Buceș, Șoimul Băița, Sprint 
:oiul de Jos și Santos Boz), toate 
e acestea dând piept cu echipele 
tentative ale eșalonului al pa- 
a. Etapa a treia programează, astfel 
„derbyuri” în Valea Jiului, jocurile 
e Inter Petrila și Universitatea 
>șani, respectiv CS Vulcan și Club

Jiul Petroșani fiind capetele de afiș. 
Echipa secundă a Hunedoarei, 
câștigătoarea trofeului de anul trecut, 
are din nou parte de un advserar mod
est. După ce a trecut în faza precedentă 
cu 9-1 de Voința Vălișoara, alb-albaștrii 
vor juca pe stadionul Tușlea în compa
nia celor de la Cetate Răchitova.

Meciurile se dispută în sistem 
eliminatoriu, iar în caz de egalitate 
meciul va intra în prelungiri, iar dacă și 
după cele două reprize de 15 minute 
scorul rămâne egal, învingătoarea se va 
decide la penaltyuri,

Dacă la Hunedoara, loan Andone a in
vestit, recent, aproape 400.000 de lei în 
echipamente de joc și mingi, la Jiul Alin 
Simota se pregătește să “înnoiască” pepiniera 
cu echipamente și mingi aduse de la

Programul complet 
al meciurilor:
Inter Petrila - Universitatea 
Petroșani
Cetate Răchitova - FC Hunedoara 
II
CS Vulcan - Club Jiul Petroșani 
Unirea Buceș - Gloria Geoagiu 
Șoimul Băița - Metalul Crișcior 
Sprint Luncoiul de Jos - Aurul 
Brad
CNS Cetate Deva - Retezatul 
Hațeg
Aurul Certej - Santos Boz

i întorc fetele cu medalii de la Rotterdam?

Lotul Național de Gimnastică al 
âniei intră, astăzi, de la ora 18.00 
irsa pentru medalii, la finalele pe 
ie ale Campionatului Mondial de

la Rotterdam, Olanda. Trei devence se 
află în lotul României pentru finalele de 
astăzi, care vor fi transmise în direct pe 
DigiSport: Amelia Racea, Cerasela

Pătrașcu și Raluca Haidu, ultima dintre 
acestea fiind singura calificată în fi
nalele de individal compus.

Din nefericire, celelalte două com
ponente ale CNS Cetate Deva nu au 
putut evolua în calificări, Racea acci- 
dentându-se la spâte, în vreme ce 
Pătrașcu a fost doar rezervă.

în altă ordine de ideei, naționala 
noastră este calificată în toate finalele 
CM, în finala de la aparate, de sâmbătă 
și duminică, fiind prezente trei 
românce: Sandra Izbașa (sol), Ana Por- 
gras (paralele și bârnă) și Diana 
Chelariu (sărituri și sol). Dintre toate 
acestea, Izbașa, revenită după o lungă 
accidentare, are cele mai mari șanse de 
a aduce o medalie acasă. „Izbașa a 
dovedit încă o dată că are o mentalitate 
de concurs excelentă. E genul de 
sportivă care domină competiția și care 
nu se lasă dominată”, a punctat Mariana 
Bitang.

Claudiu Sav

Se țintește revenirea
în Liga 1!

în ciuda faptului că echipa de seniori 
activează din acest sezon în liga a patra, ofi
cialii clubului își doresc să revină în timp 
record pe prima scenă fotbalistică a țării, fiind 
de părere că lotul care are o medie de vârstă 
de 18 ani (!) se va achita de sarcini, va crește 
și va readuce fotbalul mare pe stadionul din 
Petroșani.

“în trei ani de zile ne propunem să 
revenim acolo unde ne este locul, adică în 
prima ligă. Chiar nu dormim aici la club, ne 
implicăm și vrem performanță. Echipa de se
niori are o medie de vârstă de 18 ani. Sunt 
tineri, talentați și de perspectivă. Avem nume 
în echipă de care veți mai auzi pe viitor. Ar fi 
bine să se implice mai multi factorii locali 
pentru că la Centru vin foarte mulți copii din 
Petroșani. Fotbalul din Vale nu are voie să 
dispară, tradiția ne obligă să-l ducem mai de
parte chiar dacă, acum, traversăm un moment 
mai greu”, a conchis vicepreședintele Jiului.

Claudiu Sav

Dacia Boșorod și Roben Hațeg au clacat 
pentru prima dată

Etapa a șasea a campionatului județean a adus, pe lângă ploaia de goluri deja 
obișnuită, și primele mari surprize ale startului de campionat. Neînvinse până în această 
etapă, două din cele mai în formă echipe din liga a V-a din județ au pierdut la scor 
meciurile pe care le-au disputat. Aflată pe cai mari după Startul fulminant de campionat, 
Dacia Boșorod, performera seriei Mureș, cu 15 puncte din primele cinci jocuri, a pier
dut rușinos, la Ghelari, pe terenul celei de-a doua echipe a localității. CS Ghelari „a 
răsturnat căruța cu goluri” în poarta celor de la Boșorod (5-0), readucându-i pe aceștia 
cu picioarele pe pământ. Puțin mai „la vale”, nici hațeganii de la Roben nu au dus-o 
mai bine în această etapă. Au pierdut surprinzător, acasă, în fața Unirii din General 
Berthelot, cu 2-0 și simt deja aerul rece de munte ce vine din partea Retezatului Râu 
de Mori, care după victoria din fața Sântămăriei Orlea au urcat la doar trei puncte de 
lider.

în seria Bradului, cea mai echilibrată din liga a V-a, cei de la Ponorul Vaț chiar 
și când pierd rămân lideri. Echipa din binecunoscuta stațiune balneară au pierdut în 
„vizita” de la Boz, cu 3-2 și își simt locul amenințat de „moții” de la Buceș care „au 
recoltat”, cu greu, trei puncte de la Bucureșci.

Rezultatele etapei a șasea, 
seria Brad:
Unirea Șoimuș - Sprint Luncoiu de Jos 1-2 
Mureșul Brănișca - Șoimul Băița 1-2
Recolta Bucureșci - Unirea Buceș 0-1
Santos Boz - Ponorul Vața 3-2
Voința Vălișoara a stat

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

Clasament:
1. Ponorul Vața 6
2. Unirea Buceș 6
3. Sprint Luncoiu de Jos 5
4. Șoimul Băița 5
-5. Santos Boz 5
6. Mureșul Brănisșca
7. Unirea Șoimuș
8. Recolta Bucureșci
9. Voința Vălișoara

4 0
4 0
3 1
3 1
3 0

5 2 0
6 2 0
5 1 0
5 1 0

2 10-6
2 7-4
1 13-7
1 9-7
2 14-9
3 9-12
4 6-12
4 6-9
4 9-17

Rezultatele etapei a șasea, 
seria Strei:
Sargeția Bretea Romană — Streiul Baru Mare 
Roben Hațeg Unirea General Berthelot 
AS Sântămăria Orlea - Retezatul de Mori 
Măgura Pui Cetate Răchitova 
Narcisa Sălașul de Sus a stat

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

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

Rezultatele etapei a șasea, 
seria Mureș:
Streiul Simeria Veche - Unirea Vețel 2-2
Goanța Ghelari - CFR II Simeria 4-3
CS Ghelari - Dacia Boșorod 5-0
Berianul Beriu - Real Sântandrci 4-2
Agrocompany Băcia - Silva Miracol Hărău 1-3 
Minerul Teliuc Cerna Lunca Cernii 0-2

lOp

Etapa viitoare:
6p
6p Real Sântandrei - Agrocompany Băcia
3p Dacia Boșorod - Berianul Beriu
3p CFR TI Simeria CS Ghelari

Unirea Vețel - Goanță Ghelari
Cema Lunca Cernii - Streiul Simeria Veche 
Silva Miracol Hărău - Minerul Teliuc

Clasament:
O 1 1. Silva Miracol Hărău 6 5 1 0 15-4 16p

2. Dacia Boșorod 6 5 0 1 25-10 15p
3. Goanță Ghelari 6 4 0 2 22-12 12p

l-l 4. Cema Lunca Cernii 6 3 1 2 14-9 10p
5. CS Ghelari 6 3 1 2 9-7 lOp
6. CFR Ii Sinieria 6 3 0 3 19-14 9p
7. Unirea Vețel 6 2 2 2 9-18 8p
8. Real Sântandrci 6 2 1 3 18-20 7P
9. Minerul Teliuc 6 1 2 3 4-9 5p
10. Agrocompany Băcia 6 1 2 3 10-17 5p
11. Berianul Beriu 6 1 1 4 8-14 4p
12. Streiul Simeria Veche 6 0 1 5 6-25 lp
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Pe 9 septembrie 1971, nava SS Tampa a părăsit ,\ew Jersey pentru o 
călătorie de trei zile în Bermude. 72 de ore mai târziu, vaporul dispare 
în Triunghiul Bermudelor. Cu trecerea anilor, dispariția vasului de
vine un dezastru maritim învăluit în mister.
(Pro Cinema; 22:00; Pierduți în timp)
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Oyelowo, Peter Firth

TV/?1 TV^?2
07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Doctor la zoo (german serial,
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 77.)
2006 - 9.) cu Elisabeth Lanz, 
Sven Martinek, Michael Lesch,

10:10 Profesioniștii... Gunter SchoB
11:20 Fotbal UEFA Champions Lea- 08:10 Tonomatul DP 2 .

gue (rel.) Grupe - etapa 3 10:00 Joc deschis
12:50 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 43.)
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
13:50 Desene animate - Povești cu li- 12:00 Telejurnal

pici pentru cei mici 12:30 Ora de business
14:00 Telejurnal 14:30 împreună în Europa
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 15:30 Lumea de aproape (documen-
14:55 Vinul pe românește tar, rel.)
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) 16:00 Doctor la zoo (german serial,
16:00 Conviețuiri (documentar) 2006, rel. - 9.) cu Elisabeth
17:00 Generația contra (rel.) Lanz, Sven Martinek, Michael
17:30 ONG Blitz Lesch, Gunter SchoB
18:00 Telejurnal 17:00 Telejurnal la TVR 2
18:30 Legendele palatului: doctorul 17:30 Confesiuni

Hur Jun (serial, 2007 - 44.) 18:30 e Forum (reportaj)
19:30 Prințesele lumii (serial docu- 19:00 Ora de business

mentar, rel. - 20.) 20:00 Catastrofe care au schimbat
19:40 Sport lumea
20:00 Telejurnal 21:00 Lege și ordine (SUA serial po-
20:40 Tema zilei lițist, 1990 - 5.) cu Jerry Or-
21:05 Studio fotbal UEFA Cham

pions League
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

21:40 Fotbal: Intemazionale Milano - 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
Tottenham Hotspur 23:00 Spionii (englez serial triller,

23:50 Studio fotbal UEFA Cham
pions League

2002 - I.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David

încă
pere

Unic 
mai mic 
Tîînți

Plin de

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea
10:00 în gura presei 10:00 Râul care ucide (SUA film de
11:15 Du-te spre lumină (SUA catastrofă, 2003, rel.)

dramă, 1988) cu Linda Hamil
ton, Piper Laurie, Joshua Harris,

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973, rel.-3847.)

Ned Beatty 13:00 Știrile Pro TV
13:00 Observator 13:30 Zâmbete într-o pastilă
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill,
14:00 Epidemia (SUA film de catas

trofă, 2001)
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973-3848.)

14:30 Plasă de stele 17:00 Știrile Pro TV
16:00 Observator 17:45 Happy Hour
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV
19:00 Observator 20:30 Foc încrucișat (SUA film de
20:30 Te pui cu blondele? acțiune, 2001) cu Steven Seagal,
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) cu Alina Puș-
DMX, Isaiah Washington, Eva 
Mendes

caș. Antonia Ionescu, Ana Maria" 
Donosa, Alexandru Costea

22:15 Moștenirea (român serial de 
comedie, 2010 - 11.) cu Ramona

23:00 Observator Hanganu, Costin Sforaru
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV

M:25 Mă dau în vânt după cumpărături
16:10 Acasă de Crăciun (SUA comedie, 2007)
18:10 Liceul muzical: Anul absolvirii (SUA film

muzical, 2008) cu Vanessa Anne Hudgens, Zac Efron
20:00 Surogate (SUA S.F., 20091 cu Bruce Willis, Rosamund Pike
21:30 Străzi întunecate (SUA dramă, 2008) cu Elias Kotcas, Gabriel Mann, 

Bijou Phillips, Jarreth J. Merz
22:55 Coco Chanel și Igor Stravinski (dramă romantică, 2009) cu Anna 

Mouglalis, Mads Mikkelsen, Yelena Morozova, Natacha Lindinger

07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:15 Fructul oprit 07:30 Nimeni nu-i perfect
09:45 Rosalinda 08:20 Sport cu Fiorentina
11:15 Paradisul blestemat 09:15 Micile suflete mari (canad
12:30 O mare de pasiune film de familie, 1990, rel.) .
14:00 Marina 11:30 Cu lumea-n cap
15:15 Victoria 12:00 Levintza prezintă
16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Mondenii (emisiune de di1
16:30 Rosalinda tisment, rel.)
17:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Partener(a) (SUA comedie
17:30 Poveștiri adevărate 2005) cu Julie Bowen, John
18:30 O mare de pasiune tonini, Michael Ian Black
19:30 Fructul oprit 16:00 Cireașa de pe tort
20:30 Iubire și onoare (român serial 17:00 Trăsniții

de dramă, 2010) 18:00 Focus 18
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:00 Focus Sport

serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:30 Cronica Cârcotașilor
Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 22:15 Trăsniții
rona, Jose Guillermo Cortines 23:00 Mondenii

22:30 Poveștiri de noapte 23:30 Bun venit acasă, Roxy Cai
23:30 7 păcate (brazilian serial de. 

dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez

■■■

chael (comedie, 1990) cu V 
nona Ryder, Jeff Daniels, L 
Robins, Thomas Wilson Bri

15:30 Monk (SUA serial polițist, 2002, rel. - 7.) S
16:30 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 6.)
17:30 Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 13.) y ’
18:30 Un bărbat bun la toate (comedie, 1990 - 13.) BEaEi
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 8.) cu Tony Shalhoub
20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 2.) i?f
21.00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 12.) cu Laurp San Giacomo, Geo 

Segaf Wendie Malick, Enrico Colantoni
22:00 Pierduți în timp (SUA thriller, 2001) cu Judd Nelson, Janet Gunn
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OCl Rl DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
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șofer autobuz 10 bucătar 1
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3
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1
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Telefon: 0755.999.919
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5
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Brad Ilia
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camerista hotel 1 0

Petrila
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cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade 
1
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munc.radioelecronist 10
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tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj I

lacatus montator 1

lez garsonieră în zona Gojdu. Informații la telefon: 0730164610.

ipartament 2 camere, decomandat , et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
iria, termopane aluminiu, mobilat recent, nefolosit. Preț 44.000euro. tel.0752.152.412

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

foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire
Jă, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte bc- 

\ccept credit sau schimb cu Alba Iulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
rmediari , preț negociabil. Td.0733.955.H3, 0722.497.215

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

ipartament în Brad,4 camere .ultracentral, etaj 3,Str.Liceului,garaj acoperit lângă bloc in- 
preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

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

:asă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
n fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
48.347.128
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:asă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
15.0001ei neg. Tel.0769839.694

DIVERSE

’arsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.000lei. Tel.0735.066.695
Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764.606:759

jaraj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg.
Td.0254.228.748

:asă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, grădină 
j, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tet.0769.849.694

.Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pe el, unelte agricole, piese auto 
Dacia 1300, 1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, 
etc.Tel.0733.955.113, 0722.479.215

ipartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
nent 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

:asă în Simeria, din cărămidă, îa construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
. icoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 

SO.OOOlei. Tel 0748.689.532

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

ipartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
.0748.689.532

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwaiIer)până la 7 ani, pentru pază curte. 
Tel.0733.703.790

ipartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
ian, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

ipartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
:comandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219 Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații Ia tel.:0766396764 sau 0314221410.

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

ipartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
31.0721.805.675

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv declarații, Revisal, 
fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate.
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007 «
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Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557 Semnătura
ipartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
I.OOOlei. Tel.0748.347.I28

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

ipartament 2 camere în Simeria, et.l,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
'66.695

:asă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.0001ei. 
48.689.532

:asă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. Preț 
euro. Tel.0748.347.128

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

ipartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, termopan, 
t lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694 Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

ipartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 125.0001ei. 
35.066.695

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

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

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

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


Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez

Adeziv flrxtnl

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVA^ 

LEMNTEX 
woitace țl camrtiallznd

tâmmărie din lemn tripla straHfi 
nșl șl ferestre le tea mai Uniră cal 

parchet in lemn de fagi 
paltin sas frasin.

Silvadez^ www Utvoder. ro
l£ LAÎZÎO K • B

mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

N.C.S1LVA LEMNTEX S.R.L.
sut Chimintlia, nr.l21D, ittmuna Ilărău, 
tul/jux:O3i4/SOlO2i/22, ti-mail: silvttfebxmuri

S.C. TELECERNA SRI

ftapoltu Mare 
steauamtiEBB| 

RezervaâfeM 
0254.264 03G^KB

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.

vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mr

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/to

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/to

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/to

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

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚ
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20-

_\|YK


