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-ț-Sfântul Zilei HOROSCOP

t greco-catolic
Sfinții Terențiu și Neonila, 
martiri (ț sec. III);

ț romano-catolic
Simon Zelotul și Iuda Tadeus, 

^apostoli, martiri (ț sec. I)

Rețete zilei

Creier pane

Ingrediente:

750 g creier de porc sau 
vițel

2 ouă
2 linguri de făină
2 linguri de pesmet 
sare și piper 
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Se spală creierul și se pune 
în apă cu puțină sare să fiarbă la 
foc mic. Se fierbe în aproxima
tiv 20 de minute. Se formează 
spumă care se îndepărtează cu 
o spumieră. Se scoate și se lasă 
să se răcească, cât să puteți să-l 
manevrați. Umblați cu atenție, 
se rupe foarte ușor.

Se bat ouăle și se amestecă 
cu făina, pesmetul și puțin 
piper. Amestecul trebuie să fie 
un pic mai gros ca aluatul de 
clătite. Se dă creierul prin acest 
amestec și se pune la prăjit în 
uleiul încins. Se prăjește pe am
bele fețe până se rumenește fru
mos.

Se poate servi cu cartofi 
natur și salată de varză cu 

\ mărar.

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

V-- --......

Sfântul Ierarh Iachint
Sfântul Iachint de Vicina este 

prăznuit astăzi pentru a treia oară în 
Biserica Ortodoxă Română. Canon
izarea s-a făcut în ședința Sfântului 
Sinod din 8 iulie 2008, iar proclamarea 
solemnă a sfințeniei sale a avut loc la 
26 octombrie 2008. Datorită credinței 
ortodoxe, vieții lui curate și sfinte, a 
păstoririi Bisericii din Țara 
Românească cu râvnă, înțelepciune, 
răbdare, dragoste și smerenie și a înte
meierii, ca cel dintâi mitropolit al Țării 
Românești, a structurilor organiza
torice bisericești necesare cultului și 
statorniciei întru apărarea dreptei 
credințe, a fost canonizat de Biserica 
noastră. Sfântul Ierarh Iachint a fost ul
timul mitropolit al Vicinei și cel dintâi 
păstor al Bisericii lui Hristos din Do- 
brogea și Țara Românească, reunită 
sub conducerea unui singur voievod. 
El a păstorit doar câțiva ani la Vicina, 
iar în anul 1359 și-a mutat scaunul la 
Curtea de Argeș, la cererea marelui 
voievod Alexandru I Basarab, întemei
etorul Țării Românești, care dorea să 
aibă un sediu mitropolitan în țara sa. 
Mitropolitul Iachint devine astfel 
păstor duhovnicesc al tuturor 
românilor din Dobrogea și Țara 
Românească. El sfințea biserici, hiro

tonea preoți, împărțea binecuvântare 
poporului atât de credincios al 
„vlahilor” și era sfetnic apropiat al 
marelui domn. Astfel, Eparhia Vicina 
dispare și ia ființă o nouă mitropolie 
românească, cunoscută sub numele de 
„Mitropolia Ungrovlahiei”,
dependentă de Patriarhia Ecumenică 
de Constantinopol, condusă pe atunci 
de patriarhul Calist I. Ca păstor și 
părinte sufletesc al tuturor românilor 
dintre Dunăre și Carpați, mitropolitul 
Iachint a avut grijă să hirotonească 
preoți pentru toate satele, să zidească 
biserici la orașe și sate, să întemeieze 
noi așezări mănăstirești și să țină în 
strânsă legătură duhovnicească Biser
ica Țării Românești cu Patriarhia de 
Constantinopol. Iar ca „exarh al 
plaiurilor”, mitropolitul Iachint purta 
grijă și de credincioșii ortodocși din 
părțile vecine, îndeosebi din Transilva
nia, cărora le trimitea preoți și călugări 
misionari. Acest ierarh, ajutat de dom
nul țării, Vladislav I (1364-1377), a în
curajat și susținut mult monahismul 
românesc, al cărui început se urcă până 
în secolul al IV-lea, prin centrul mon
ahal pustnicesc din Munții Buzăului. 
El a adus în țară pe Sfântul Nicodim de 
la Tismana, care venea din Muntele

Athos, pentru a organiza câteva 
mânăstiri-lavre după model atonit. El 
a trimis numeroși călugări „vlahi” la 
Mănăstirea Cutlumuș - Athos, unde au 
ajuns călugări vestiți. Iar în țară a or
ganizat mai multe mănăstiri la 
Tismana, Curtea de Argeș, Câmpu- 
lung-Muscel, Cozia, Snagov, 
Târgoviște, Bolintinul din Deal și din 
Vale, Tânganu, Cotmeana și altele. 
După o păstorire atât de rodnică, s-a 
săvârșit cu pace în anul 1372.

Ai ajuns la finalul unei acțiuni 
profitabile iar roadele încep să se 
arate. Sună promițător, pentru că abia
acum observi că tot ce ai făcut a avut o ma
rializare și acum iată și urmări dintre cele n 
bune.

Ești mândru de nivelul la care ai 
ajuns iar dacă acesta are și o compo
nentă financiară, cu atât mai mare
este satisfacția. Succesul financiar te mo 
vează să te apuci de un alt proiect.

Nu te baza întru totul pe ajutorul 
colaboratorilor pe care îi ai astăzăi în 
preajmă pentru că e posibil să te tri
mită pe o pistă falsă, cu sau fără rele 
intenții.

Norocul nu bate la ușa ta să te în
trebe dacă ai nevoie de el, ci trebuie 
să-l cauți un pic. Cele mai bune eve
nimente au loc mai departe de casă, 
de aceea azi trebuie să-ți cauți motiv să că
torești.

Ești influențat negativ de persoa
nele din jur care spun multe și mă
runte dar ce păcat că sunt simple 
baliverne. Ai grijă la bârfe, la zvonuri
cu tentă nefastă, pentru că te pot determina
acționezi într-o direcție eronată.

28 octombrie
de-a lungul timpului

1462: Arhiepiscopul Adolf al 11-lea von Nassau a procla
mat stat liber orașul și regiunea Mainz libertate pe care a și 
păstrat-o.

1484: Tratatul de la Montargis, regele Franței, Charles al 
VlII-lea devine succesorul ducelui de „de Bretagne” Franțois al 
II-lea, in cazul în care acesta din urmă ar muri fără să aibă 

t urmași.
1492: Cristofor Columb acostează în Cuba.
1531: Bătălia de la Amba Sel: Imamul Ahmad ibn Ibrihim 

al-Ghazi a încrucișat armele cu Lebna Dengel, împăratul 
Etiopiei.

1533: Are loc căsătoria dintre Henric al II-lea al Franței și 
fecaterina de Medici; amândoi erau în vârstă de 14 ani.

1538: Prima Universitate în Lumea Nouă, la San Domingo 
a fost fondată Universidad Santo Tomăs de Aquino; fondatorul 
ei Papa Paul al III-lea.

H S-au născut:

1903: Evelyn Waugh, scriitor britanic

1906: Dimitrie Ioan Mangeron, matematician român (d. 
1991)

1909: Francis Bacon, pictor britanic
1914: Jonas Edward Salk, bacteorolog american
1930: Bemie Ecclestone, pilot britanic de Formula 1 
1931: llarion Ciobanu, actor român de film (d. 2008) 
1944: Anton Schlecker, întreprinzător german 
1952: Ionesie Ghiorghioni, politician român
1954: loan Hoban, politician român
1955: William Henry „Bill" Gates, întreprinzător american 

(Microsoft)

Comemorări

1929: Bernhard Fiirst von Bulow, politician german
1952: Mircea Vulcănescu, filosof, sociolog, economist și 

profesor de etică român (n. 1904)
1960: Peter Neagoe, prozator și pictor român (n. 1881)
1965: Lucian Grigorescu, pictor român (n. 1894
1969: Komei Ciukovski, poet rus (n. 1882)
1974: Ion Panu-Huber, inginer geolog român (n. 1904)
1981: Eugen Pora, zoolog și oceanograf român (n. 1909) 
1991: Ilie Murgescu, chimist român (n. 1902)
1998: Ted Hughes, poet englez
1999: Dinu Giurgiu, compozitor român de muzică ușoară 

(n. 1943)

Nu dai impresia că ai fi dedicat 
trup și suflet relației sentimentale din 
care faci parte. Cel drag ar dori mai 
multă atenție din partea ta.

Poate ai nevoie de puțină liber- > 
tate, considerând viața de cuplu ca o U uj 
închisoare. După o escapadă, două, J 
redevii partenerul ideal pe care și-l 
dorește celălalt. Momentan ai nevoie def 
respiro.

Toate se așează pe un făgaș nor
mal într-o activitate care pare să 
meargă din ce în ce mai bine. Ești 
mult mai sigur pe ceea ce se clădește
sub ochii tăi, te bazezi pe informații cer 
fapte concrete, și nimic nu te poate convin 
dacă nu e însoțit de argumente concludente

Nu subestima lucrurile pe care le 
știi deja pe din afară, spunând că nu 
mai pot aduce nimic interesant în 
peisaj.

Bancurile zilei

Aspecte care ție ți se par nesem
nificative pot fi startul unei acțiuni 
care altuia i se pare a fi excepțio
nală. Totul ține de felul cum prezinți
rutina: în nuanțe șterse sau în culori strălu
toare?

© © ©
Trei blonde blocate în 

lift strigau pe rând "ajutor, 
ajutor". La un moment dat, 
una dintre ele:

- Ce-ar fi să strigăm si
multan?

Și încep ele: "simultan, 
simultan".

© © ©

Au ieșit blondele la 
manifestație, supărate că se 
fac bancuri pe seama lor. 
Pe pancarte scria "Nu toate 
proastele sunt blonde!"

© © ©
- Ce e mai bine să fii? 

Medic uman sau veterinar?
- Veterinar, deoarece 

atunci pacienții nu te

cheamă când nu au nimic.
© © ©

- Doctore, ce aveți 
pentru ridurile mele?

- Cel mai mare respect.
© © ©
- Dom' doctor, cred că 

am probleme cu ochii.
- De ce credeți asta, 

domnule?

- Păi, de când m-am că
sătorit nu mai văd un ban 
prin casă...

© © ©
- Suferiți cumva de vise 

erotice? întreabă doctorul 
un pacient.

- Nu sufăr, domnule 
doctor. Chiar îmi fac plă
cere!

Primești un pont foarte util de la 
un prieten, sfat care te ajută să faci 
pași mari spre împlinirea unui vis.
Merită să ții cont de ceea ce ți-a transmis ar
cui, pentru că are o altă viziune asupra evei 
mentelor și te ajută să înțelegi situația.

în cuplu știi să utilizezi într-o ma
nieră pozitivă toate resursele emoțio
nale. Este o zi însorită, în care petreci cli 
frumoase alături de persoana iubită. La locul 
muncă îți pui în practică ideile originale.
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Moțiunea de cenzură inițială de Opoziție a fost respinsă în urina votului din Par
lament. Doar 220 de parlamentari și-au exprimat votul. Rezultatul a fost evident 
chiar înaintea terminării votului, numărul deputaților care au votat pentru mo
țiune fiind insuficient pentru ca aceasta să treacă. Pentru ca Guvernul să cadă 
ar fi fost nevoie de 236 de voturi.
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Grădina Zoo din Hunedoara
va fi modernizată
După mai bine de trei ani de așteptări, 
Grădina Zoologică din Hunedoara va 
intra într-un proces de renovare. Zoo- 
parcul din Hunedoara va fi moderni

zat cu fonduri de la Ministerul 
Mediului, după standardele impuse de 

Uniunea Europeană.

Lucrăriile de reabilitare ale Grădinii Zoo- 
ogice din Hunedoara ar putea începe în 
primăvara viitoare. Administrația locală a sem- 
lat, săptămâna trecută, cu Ministerul Mediului, 
xn acord de finanțare cu o valoare de 1,7 mil- 
dane de lei, pentru aducerea zoo-parcului la stan- 
larde europene. Din valoarea totală a proiectului, 
îdministrația locală va suporta suma de 437.200 
ei.

Condiții mai bune pentru 
animalele zoo-parcului

Gradina zoologică din Hunedoara se întinde 
re trei hectare și este inclusă într-un program gu
vernamental de .modernizare, în valoare de 
500.000 de euro. Până la sfârșitul anului viitor, 
spațiile pentru fiecare animal în parte vor fi ex- 
inse, iar cuștile vor fi transformate în adăposturi

comode, în funcție de specificațiile tehnice ale 
adăposturilor prevăzute de UE. „Pe perioada 
derulării lucrărilor, o să încercăm să construim în 
jurul cuștiilor. în cazul în care acest lucru nu se 
va putea face fără a traumatiza animalele, atunci 
o să le dăm în custodie până când modernizarea 
parcului va fi realizată. Totodată, vom putea 
primi și animale în custodie și de la alte grădini 
zoologice care nu se încadrează în standardele

europene. Prin acest proiect luptăm, de fapt, pen
tru bunăstarea animalelor, amenajându-le spații 
mai mari, unde să se simtă mai mult teren natural 
sub picioare. Iar pentru public, o vizită la Grădina 
Zoo va fi ca o plimbare în natură unde se vor în
tâlni și cu animale”, a specificat directorul 
Grădinii Zoologice din Hunedoara, Ciprian 
Hodor.

Irina Năstase

Peste 42 de mii de doze 
de vaccin antigripal, în județ

Mai multe străzi 
din Hunedoara,

Campania de vaccinare gra
tuită, împotriva gripei de 

sezon, se va demara începând 
'<• săptămâna viitoare. In jude
țul Hunedoara s-au emis apro
ximativ 42 de mii de doze de 

vaccin antigripal. 
Vaccinurile vor fi folosite pen
tru imunizarea oamenilor, iar 
această campanie se va derula 
în cabinetele medicilor de fa
milie și în toate unitățile sani

tare cu paturi.

La sfârșitul lunii octombrie va 
ncepe campania de vaccinare a 
populației, organizată de Ministerul 
sănătății. Săptămâna aceasta urmează 
:a reprezentanți ai Direcței de 
Sănătate Publică (DSP) Hunedoara să 
•neargă la București pentru a prelua 
vaccinurile care au fost repartizate

județului.
„Prioritari la aceste vaccinuri vor 

fi vârstnicii, copiii, bolnavii cronici și 
personalul medical. Campania se va 
derula în cabinetele medicilor de fam
ilie și în unitățile sanitare cu paturi. 
Deocamdată am primit doar repartiția 
de la Minister. De luni, vom începe 
repartizarea vaccinurilor antigripale 
în toate unitățile de învățământ, spi
tale și cabinetele medicilor de fami
lie”, a declarat Sanda Cârciumaru, 
medic epidemiolog în cadrul DSP 
Hunedoara.

Deocamdată, nu s-a înregistrat 
nici un caz de gripă sezonieară în 
județ. Singurele probleme cu care se 
confruntă hunedorenii, în această 
perioadă, sunt virozele respiratorii și 
pneumoniile. Luna aceasta s-au în
registrat peste o mie de astfel de 
cazuri.

Petronela Tămaș

tara apa
Furnizarea apei 

potabile se va sista, 
mâine, pe mai multe 
străzi din Hunedoara, 
între orele 7 și 18, din 
cauza unor lucrări de în
locuire a unui robinet 
vană, între hotel Heaven 
și strada I.L. Caragiale. 
Astfel, vor rămâne fără 
apă la robinete, locuitorii 
imobilelor situate în 
zonele Micro 4, Micro 5 
(între str. Eroilor și bd. 'Jf
Dacia), Centrul civic, strada Ștefan cel Mare, C. Negruzzi, De- 
cebal (parțial), Pictor Luchian (parțial), Aleea Bicicliștilor, strada 
Izvorului, Vulcănescu, Pârvan, Buituri (parțial. De asemenea vor 
fi afectați următorii agenți economici și instituții: Cantina Liceu
lui de Telecomunicații, Poliția Hunedoara, Colegiul E. Gojdu, 
spălătoriile auto de pe strada Eroilor, fabricile Novelo, Ema Gyan 
- Micro 4, Maritan - Micro 5, școlile și grădinițele din Micro 4

C \

Investiții 
în școlile devene

Primăria Deva vrea să facă, în această toamnă, 
câteva investiții în lucrări de modernizare la 
instituțiile școlare de pe raza municipiului. Astfel, în 
anexa la bugetul local pe anul 2010 vor fi introduse o 
serie de studii de fezabilitate pentru: reabilitarea și 
modernizarea grupurilor sanitare, a holurilor și a casei 
scărilor la corpul „B” al Liceului de Muzică și Arte 
Plastice „Sigismund Toduță” (2.000 lei); modern
izarea terenului de sport nr. 1 a Colegiului Tehnic 
„Transilvania” (2.000 lei); modernizarea tâmplăriei 
sălilor de clasă de la parterul și revizia învelitoarei de 
tablă a acoperișului de la Colegiul Tehnic „Transilva
nia” (3.000 lei); înlocuirea tâmplăriei din lemn cu 
tâmplărie PVC la Școala Generală „Octavian Goga” 
(2.000 lei); înlocuirea tâmplăriei din lemn cu 
tâmplărie PVC la Școala Generală „Grigore Moisil”.

(C.R.)

Recepția unor lucrări 
ISPA, cu repetiție

După ce în cursul săptămânii trecute 
reprezentanții Primăriei Deva au refuzat să semneze 
recepția lucrărilor de asfaltare pe unele tronsoane ale 
traseului lucrărilor de reabilitare din cadrul progra
mului ISPA, povestea s-a repetat și în cursul acestei 
săptămâni. Chemați din nou să recepționeze lucrările 
efectuate la covorul asfaltic pe strada Andrei Șaguna, 
reprezentanții primăriei au spus că lucrarea încă nu 
corespunde cerințelor din contract și au refuzat să 
facă recepția. De asemenea, nici lucrările de pe bule
vardul Mihai Eminescu, din zona hipermarketului 
Trident, nu au fost aprobate pe motiv că acolo se vor 
mai efectua săpături, iar covorul asfaltic nou va fi 
afectat, ceea ce ar impune o nouă asfaltare și, implicit, 
plata de două ori a aceleiași lucrări. Reprezentanții 
primăriei au optat pentru o recepție finală, după ter
minarea tuturor lucrărilor. Singurul tronson 
recepționat a fost cel de pe strada Dorobanți, până la 
intersecția cu DN 7. (C.R.)

ANAF va publica 
„lista datornicilor”

Contribuabilii plătitori de impozite și taxe care 
până la 30 septembrie înregistrau datorii la bugetul 
general consolidat al statului vor apărea pe lista 
restanțierilor publicată pe portalul Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală. Lista restanțierilor va fi 
publicată la data de 31 octombrie. Pentru a evita pub
licarea pe „lista datornicilor”, contribuabilii aflați în 
această situație trebuie să achite debitele restante până 
la termenul menționat mai sus.

Cei interesați pot consulta lista operatorilor eco
nomici cu datorii restante la bugetul general consoli
dat accesând website-ul ANAF, la adresa 
www.anaf.ro, fie categoria Informații publice subcat- 
egoriile Informații despre agenții economici/ 
Obligații restante către bugete, din meniul superior, 
fie categoria Servicii online, subcategoria Obligații 

i restante către bugete, din prima pagină. (I.N.) y
X______________________________________>■
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Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori

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

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.

Consiliul local al municipiului Deva supune 
atenției locuitorilor municipiului Deva proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a 
terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, 
republicată, privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuințe proprietate 
personală și modificarea Contractului de 
comodat-cadru.

Persoanele interesate pot consulta proiectul 
de hotărâre și Anexele atât la sediul Primăriei 
municipiului Deva, cât și pe site-ul primăriei: 
www.primariadeva.ro, la secțiunea 
transparență decizională.

Termenul limită până la care se pot primi în 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de hotărâre este data de 06.11.2010. 
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot 
depune fie în scris la sediul Consiliului local. 
Compartimentul centrul de informare a 
cetățeanului, fie pe adresa de e-mail 
primar@primariadeva.ro.

http://www.anaf.ro
http://www.primariadeva.ro
mailto:primar@primariadeva.ro


4 Eveniment i Toamna se numără bobocii, iar acum a venii rândul celor de la Colegiul Na
țional Sportiv să aleagă cei mai frumoși și lalentați dintre noii liceeni. Halul 
Bobocilor de la CNS va avea loc, vineri, de la ora 18.00 la Casa de Cultură 
„Drăgan Muntean" din Deva, invinlați speciali fiind cei de la Impact. Crețul 
unui bilet de intrare este de IO lei.

I

XK
Expoziție de fotografie 
și artă digitală, la Deva

Clubul Imagon HD reunește 
aproximativ 50 de iubitori ai artei 
imaginii și a ajuns la cea de-a doua 
expoziție de acest gen. Membrii 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Deva organizează o expoziție de 
fotografie și artă digitală, intitulată 
„Lumea văzută prin lentile”. își 
vor expune lucrările artiștii Remus 
Suciu, Mihai Panaitescu, Ovidiu 
Rațiu, Petrișor Crăciunoiu și Ed
uard Vandras. Vernisajul va avea 
loc mâine, la ora 17.30, la Galeri
ile de Artă Forma, din Deva. (P. T.)

Prins la furat, în biserică

Un bărbat, în vârstă de 31 de 
ani, din Lupeni, a fost prins de 
polițiști, în flagrant, în timp ce 
fura banii din cutia milei, din bis
erica din Vulcan. Bărbatul, Andrei 
V, a fost observat de un echipaj de 
siguranță publică din cadrul 
Poliției Municipiului Vulcan.

în urma cercetărilor, polițiștii 
au stabilit că bărbatul a forțat ușa 
de la intrarea în locașul de cult, 
căreia i-a distrus sistemul de 
închidere, și a furat banii din cutia 
milei. Prejudiciu total cauzat a fost 
estimat la suma de 400 lei.

în cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat.

Au dispărut de acasă, 
în căutarea unui loc 

de muncă

Trei minori, cu vârste 
cuprinse între 13 și 16 ani, din mu
nicipiul Hunedoara, care au 
dispăut de la domiciliile lor în 
urmă cu o săptămână, au fost 
găsiți de polițiștii deveni în 
apropiere de stația C.F.R. din lo
calitate.

Cei trei erau căutați de 
polițiștii din toată țara, după ce 
plecarea lor voluntară de la domi
cilii a fost reclamată de părinți. 
Fiind audiați, minorii au declarat 
că nu au fost victime ale vreunei 
infracțiuni, pe durata absenței de 
la domiciliu. Aceștia le-au mai 
spus polițiștilor că au călătorit cu 
trenul în mai multe localități din 
țară, în căutarea unui loc de 
muncă.

Oamenii legii au reușit, în 
urma unor informații privind 
prezența minorilor pe raza mu
nicipiului Deva, să îi identifice în 
apropiere de stația C.F.R. din lo
calitate și să îi încredințeze famili
ilor, care au fost avertizate cu 
privire la supravegherea acestora. 

__ J

Muzeul Aurului aparține MINVEST
Statutul juridic al Muzeului 
Aurului s-a clarificat ieri, 

după desfășurarea unei noi li
citații, în urma căreia Compa

nia Națională a Cuprului, 
Aurului și Fierului (CNCAF) 
MINVEST Deva a fost decla
rată câștigătoare. A luat astfel 
sfârșit o epopee ce durează de 

mai bine de un an, 
iar amenajarea muzeului 

poate fi reluată.

S-a încheiat târguiala

Ieri a avut loc o nouă licitație 
organizată la cererea lichidatorului activelor 
fostei exploatări miniere BRADMIN, firma 
I T Management Advisors din Timișoara, 
pentru clădirea Muzeului Aurului. Singurul 
participant la licitație a fost CNCAF MIN
VEST Deva, în lipsa altor competitori suma 
de adjudecare a clădirii muzeului fiind suma 
minimă de pornire a licitației, respectiv 
100.000 lei. MINVEST trebuie să plătească 
însă mai puțin de 10.000 lei, după ce i-a fost 
recunoscută plata către Direcția Generală a 
Finanțelor Publice (DGFP) Hunedoara, 
suma de 90.050 lei achitată în urma 
tranzacției din 2008, prin care MINVEST a 
cumpărat imobilul de la filiala BRADMIN. 
„Așteptăm întocmirea actului de adjudecare 
a clădirii și apoi, în termen de o lună, vom 
face plata sumei care o mai datorăm, pre
cum și întabularea imobilului în Cartea 
Funciară”, a declarat directorul MINVEST 
Deva, Ladislau Farcaș. Se deschide astfel 
posibilitatea continuării investițiilor în re

Peste 500 de sindicaliști hunedoreni au prostestat la București
Mitingul de ieri, din capitală, a adus 
și aproximativ 500 de sindicaliștii din 
județul Hunedoara în mijlocul eveni

mentelor. Deși nu au fost mulți cei 
care au hotărât să bată drumul către 
protest pe banii lor sau ai sindicate
lor, oamenii au vrut să fie acolo pen
tru a-și striga nemulțumirea, chiar 
dacă măsurile acide ale guvernanți

lor nu vor putea fi eradicate.

Reprezentanții federațiilor din județ 
spun că nu vor neapărat ca actualul Guver
nul să cadă, ci problemele lor să fie 
soluționate. „Nu are importanță ce partid 
este la putere, dacă va cădea sau nu acest 
Guvem. Important este ca problemele oa
menilor să fie rezolvate. Nu am mai văzut 
o masă așa mare de oameni din ’90, ca 
niciodată s-au adunat în capitală sute de mii 
de oameni”, a declarat secretarul general al 
„Cartel Alfa” Vasile Bujor. Protestele sunt 
organizate, sub deviza "NU sărăciei, NU 
disprețului!1', de Confederația Națională 
Sindicală "Cartel Alfa", Blocul Național 
Sindical tBNS), Confederația Națională a 
Sindicatelor Libere (CNSL) din România - 
"Frăția", Confederația Sindicatelor Democ
ratice din România (CSDR) și Confederația 

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .de
cembrie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complex
ului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri mod
eling & photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

abilitarea clădirii și organizarea expoziției 
muzeale.

Investițiile la clădirea 
muzeului vor continua

Investițiile la clădirea muzeului 
brădean au rămas în suspans după ce DGFP 
Hunedoara a blocat plata unor facturi 
datorită faptului că imobilul se afla în 
litigiu. Potrivit lui Tiberiu Tomuța, șeful 
punctului de lucru din Deva al SC CON- 
VERSMIN S.A., societatea prin care se 
derulează fondurile pentru reabilitarea 
muzeului, lucrările vor continua de îndată 
ce MINVEST va deveni proprietar cu acte 
în regulă a clădirii. „Am suspendat orice lu
crare din momentul în care imobilul a intrat 
în litigiu, dar le vom relua imediat ce pro
prietarul MINVEST intră în legalitate. Mai 
avem de lucru puțin la amenajările inte
rioare și exterioare. Mobilierul pentru 
expoziție este proiectat și s-au făcut chiar 
demersuri pentru achiziția lui. Există fon
duri pentru evaluarea exponatelor de către 
un expert și pentru achiziționarea sistemului 
antiefracție. Probabil că spre sfârșitul anului 
reabilitarea muzeului va fi aproape 
finalizată”, a mai spus Tiberiu Tomuța. 
Potrivit directorului MINVEST, Ladislau 
Farcaș, există și unele facturi restante către 
proiectantul lucrărilor și al expoziției, CE- 
PROMIN S A.

Poveste cu happy-end
în urma vânzării clădirii, firma 

lichidatoare a obținut documentele necesare 
care vor fi atașate la dosarul de insolvență 
al BRADMIN. De asemenea, starea 
conflictuală dintre toți cei implicați în

Sindicală Națională (CSN) "Meridian". „Nu 
am avut probleme pe drum, am înțeles însă, 
că au fost colegi din Arad, care au fost opriți 
în trafic de cei de la RAR. Tocmai de aceea 
nu au ajuns toți de la începutul mitingului. 
Avem autocarele parcate la 30 de kilometri 
distanță. Nu o să plecăm de aici, decât 
atunci când vom afla rezultatele votului”, a 
spus vicepreședintele FSI, Paul Rusu.

Anamaria Nedelcoff
Petronela Tămaș

această poveste este pe cale de a se încheia. 
„La următorul termen de judecată, pe 2 
noiembrie, vom renunța la toate acțiunile în 
instanță împotriva lichidatorului și astfel, 
acest litigiu se va stinge”, a declarat direc
torul MINVEST. Farcaș mai spune că MIN

Temneanu:
„Că guvernanții sunt 
sau nu sensibili, să le fie 
rușine, că au fost aleși 
uninominal!”

Liderul Sindicatului Liber și Inde
pendent Petrila, Ion Temneanu, a declarat 
că a fost în capitală împreună cu 30 de oa
meni, sătui de măsurile aberante ale Gu
vernului Boc, care aruncă mineritul în 
haos. „Cerem ceea ce orice român vrea, 
care simte că nu trăiește atât de bine pe 
cât și-ar dori. Din nefericire o ducem mai

Rodica Dojcsar: 
„Nimeni nu ne poate 
îngrădi dreptul 
de a protesta!”

Deși au primit o circulară din partea 
inspectorului școlar general Alexandru 
Lăutaru, 50 de sindicaliști din partea 
Sindicatului din învățământ Preuniversi- 
tar (SIP) Hunedoara au fost la București. 
Rodica Dojcsar, secretarul general al SIP, 
este de părere că circulara lui Lăutaru nu 
va face victime în rândul protestatarilor, 
întrucât „nimeni nu ne poate îngrădi drep
tul de a protesta”. „A plecat un autocar cu 
50 de oameni, 16 fiind din Valea Jiului. 

VEST nu are ca obiect de activitate admin 
istrarea unui muzeu, astfel încât acesta va 1 
cedat spre administrare autorităților loca] 
din Brad.

Cătălin Rișcuți

rău ca în 2008, exceptând faptul că nu 
avem parte de creșteri salariale. Acum nu 
se știe dacă ne vor da subvenții, ce se va 
întâmpla pe mai departe cu mineritul. D 
la Petrila suntem 30 de persoane, care am 
venit cu mașinile personale, am întâmp
inat destule greutăți, dar să știm că măcar 
am fost aici”, susține Temneanu. Liderul 
sindical mai crede, de asemenea, că celor 
de la guvernare nu le pasă de oamenii 
care îngheață de frig, suferă de foame și 
au situații financiare dezastruoase. „Nu le 
pasă de ceea ce se întâmplă. Ei ne 
demonstrează că nu le pasă de doi ani. La 
orice realitate prezentată spun că nu au 
habar că românii ar fi nemulțumiți, nu 
știu că românii fac greva foamei. Chiar 
dacă nu vom rezolva nimic, din punct de 
vedere moral sunt mulțumit că am partic
ipat la acest miting. Consider că este de 
datoria noastră să ne manifestăm^ 
nemulțumirea. Că guvernanții sunt sau nu 
sensibili, să le fie rușine, că au fost aleși 
uninominal! Să sperăm că se va întâmpla 
ceva, că îi va mustra conștiința și vor re
zolva problemele”, mai spune Temneanu.

Acea circulară a fost dată probabil ca o 
măsură de precauție, să nu se creeze haos 
în școli, însă colegii mei plecați la 
București sunt supliniți de ceilalți colegi, 
au învoire... Nimeni nu ne poate îngrădi 
dreptul de a protesta”, spune secretarul 
general al SIP. Totodată, Rodica Dojcsar 
a mai explicat că nu au putut merge mai 
mulți sindicaliști din partea SIP, întrucât 
costurile sunt destul de mari. „Trans
portul cu un autocar costă 50 de milioane 
de lei, să nu mai punem la socoteală și 
alte cheltuieli. Data trecută am fost două 
autocare, vă dați seama câți bani s-au 
cheltuit”, a precizat secretarul general al 
SIP.

mailto:office@exclusivevent.ro


Elevii Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny" din Simeria organizează, 
mâine, Balul Bobocilor. Tinerii au pregătit multe surprize pentru a impresiona publicul, 
dar mai ales juriul. Evenimentul va avea loc la Școala Generală Nr. 2, din Simeria, în 
Sala de Festivități, la ora 19.00. Prețul unui bilet este de cinci lei. (P.T.)
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>i-a pierdut băiatul, dar vrea să se facă dreptate
tupă mai bine de un an de la 
oartea copilului ei, Valentina 
jâfei, din Uricani, spune că 
u și-a găsit liniștea, deoarece 
iu s-a făcut încă dreptate. In 
7 octombrie 2009, Constantin 
Gafei, de 13 ani, și-a găsit 

fârșitul sub o placă de beton 
"ea de 500 de kilograme, într- 
tn imobil privat din Uricani.

în acea zi se jucau în blocul- 
îtomă mai mulți copii, care loveau cu 
mioarele în placa respectivă, până 
nd aceasta s-a desprins și a căzut, 
inzându-1 pe Constantin sub ea.

Deși mama băiatului susține că a 
st crimă și nu accident, procurorii au 
cis în rezoluția dată că mortul ar fi de 
ră, nicidecum alții. De altfel, nu s-a 
s problema sancționării firmei ce 
ținea imobilul aflat într-o stare 
ansată de degradare, întrucât nu era 
’ădit la data respectivă și nu avea 

vreo plăcuță de avertizare asupra 
ricolelor existente în clădire.

„Am vorbit în cele din urmă cu 
pilul despre care prietenii băiatului 
5U spunea că l-ar fi împins sub placă 
ntru a scăpa el. Mi-a spus râzând că 
aș fi vrut, să moară el sub placă? Tre
ia să se salveze. Practic a recunoscut 
mi-a omorât copilul, dar nimeni nu- 
rce nimic. La fel au spus și toți copiii 
re erau acolo, că a fost împins de 
nuț Avădani sub placă”, povestește 
■neia.

„Femeia asta m-a 
ținut pe loc și m-a 
mințit”

Mai mult, Valentina Gâfei o acuză 
și pe jurnalista Angella Dumitrașcu de 
faptul că ar fi mințit-o și ar fi purtat-o 
aiurea pe drumuri mai bine de un an, 
fără să se facă dreptate în cazul ei.

„Femeia asta m-a ținut pe loc. M- 
a mințit că mă ajută cu cazul meu, că va 
ajunge la tribunal în București. Ea a zis 
că a umblat și la Deva, la prefect. M-a 
mințit cu multe, spunea că va veni la 
mine un avocat de la București, care mă 
va ajuta. Nu a venit nimeni. Angella îi 
are și pe toți martorii înregistrați, care 
au povestit ce s-a întâmplat cu copilul 
meu, dar refuză să-mi dea CD-ul. Cred 
că l-a folosit în interes personal. Mi-a 
zis că până și rezoluția, care mi-a sosit 
acasă, a venit ca urmare a plângerii for
mulate de ea la poliție. Dar eu nu am 
făcut nicio plângere, nu am semnat 
nimic. Eu am cerut să se facă dreptate, 
atât”, spune, supărată, femeia.

Din spusele Valentinei Gâfei mai 
reiese și că sediul unui ONG pe care 
Angella Dumitrașcu susținea că o 
reprezintă ar fi PSD Lupeni.

„Mi-a spus să vin la sediul 
asociației lor, că acolo vor veni oameni 
care să mă ajute. Am coborât în Lupeni 
la BCR și acolo am fost în clădirea în 
care este un magazin chinezesc și Fis
cul. Lângă Fisc este sediul asociației ei, 
erau pereții roșii pe dinafară și m-a pus 
să vorbesc cu un băiat înalt, am crezut 
că e de la poartă (deputatul Cristian 

Resmeriță - n.r.), care mi-a spus că nu 
poate să mă ajute”, susține mama 
copilului decedat.

Dumitrașcu susține 
că a vrut doar 
să o ajute pe femeie

în replică, Angella Dumitrașcu își 
susține nevinovăția și precizează că a 
făcut tot ce a putut pentru a o ajuta pe 
femeie.

„I-am zis că unde pot, o ajut. I-am 
făcut plângerea către Parchet, aia la 
care a primit rezoluție acasă. E adevărat 
că a fost făcută de poliție, dar am vorbit 
cu Mocanu (comandantul Poliției Uri
cani - n.r.) să bage și chestia cu firma 
care e vinovată de ceea ce s-a întâm
plat. Eu am ajutat-o cu ce am putut, am 
vorbit cu cei din asociația Pro Roma, 
am sunat la București, la Deva, să 
vedem cum o putem ajuta. Dar uite ce 
se întâmplă când ajuți pe cineva”, 
spune Angella Dumitrașcu.

Referitor la partea în care a 
chemat-o pe Valentina Gâfei la sediul 
social democraților din Lupeni, jurnal
ista explică faptul că a vrut s-o ajute 
punând-o în legătură cu politicianul 
Cristian Resmeriță.

„E adevărat că am dus-o la sediul 
PSD și acolo ea a vorbit cu Cristian 
Resmeriță. Le-am aranjat o întâlnire ca 
s-o ajut, să vedem cum vom putea să o 
ajutăm, dar am văzut că în ultima 
perioadă a spus că nu poate să se lupte 
cu morile de vânt. Acum nu știu ce mai 
vrea de a început iarăși. Nu pot să de

schid eu acțiuni pentru ea pe banii mei. 
Ea dacă era hotărâtă de la început tre
buia să facă ceva”, mai spune Angella 
Dumitrașcu.

Șeful Poliției Uricani
o contrazice
pe jurnalistă

Comandantul Poliției Uricani, 
Dănuț Mocanu, o contrazice însă pe 
jurnalistă, susținând că el are destui 
polițiști buni care știu cum se 
întocmește o plângere.

„în ce calitate mi-a spus ea ce să 
scriu în plângere? Haideți să fim 
serioși, înseamnă că nu-mi cunosc 
meseria. Eu chiar nu am polițiști care 
să știe să scrie, să-și facă meseria? 
Chiar am ajuns să ne dicteze ce să

scriem în plângeri Angella Dumitrașcu. 
La mine Angella nu a venit cu o aseme
nea plângere. în ce calitate să fi venit? 
Chiar că e culmea, nu mai știu t^e să 
zic!”, spune Mocanu.

Anamaria Nedelcojf

^in nou despre învățământ
Cu mai mulți ani în urmă, când 

eram la catedră, am avut plăcerea să fiu 
repartizat la bacalaureat, disciplina is
torie. M-am prezentat încrezător cu 
speranța că cei care au optat pentru 
această disciplină sunt cât de cât 
informați în domeniu și vor susține în 
fața noastră un examen dacă nu 
strălucit cel puțin la un nivel superior, 
în perioada aceea elevii puteau alege să 
susțină proba la oral sau la scris. Dintre 
cei care au ales istoria aproximativ 50 
s-au prezentat la proba scrisă și o elevă 
la oral. Evident că nu eram singur ci cu 
o colegă profesoară, tot din Deva. Am 
alcătuit împreună mai multe bilete cu 
câte două subiecte conform regulilor în 
vigoare. Parcă o văd și acum pe acea 
elevă. înaltă, șatenă, cu ochelari, foarte 
agitată. Colega examinatoare o întreabă 
de ce este atât de agitată. Se uita când 
la dânsa când la mine fără să spună 
nimic. Se așează în prima bancă, rândul 
dela ușă fără să scoată un cuvânt. Eu și 
colega mea ne priveam contrariați, apoi 
aceasta o întreabă dacă se simte bine. 
Ea dă din cap că da și continuă să nu 
aibă aproape nici o reacție. Era prezentă 
și directoarea instituției și președintele 
comisiei. O invităm până la urmă să 
prezinte buletinul pentru identificare. 
Din nou o invităm să aleagă un bilet din 
cele aflate la dispoziție pe catedră. Cu 
oarecare greutate alege unul. Se uită 
contrariată iar colega mea o întreabă 
dacă are neclarități. Foarte timid ne 
spune că nu are. Subiectele de pe bilet 
erau „Țara Românească în timpul dom
niei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418)” 

și „Activitatea Partidului Național Lib
eral în epoca interbelică”. Ia loc în 
bancă. Se părea că pregătește 
răspunsul. Trece o jumătate de oră și o 
invităm la răspuns. Stupoare ! Se uită 
la noi și nu zice absolut nimic. Colega 
mea încearcă să o încurajeze dar nu iese 
dintr-o stare de inerție de neexplicat. Eu 
eram consternat, nu aveam cuvinte, nu 
îmi venea să cred că la astfel de 
subiecte nu poate formula nici un 
răspuns. în fine, colega mea preia din 
nou inițiativa și o întreabă dacă vrea să 
schimbe subiectul. Domnișoara 
respectivă ne privește oarecum absentă 
și, într-un final, spune că da, ar vrea să 
tragă un alt subiect. I se explică faptul 
că va fi depunctată. Este la fel de 
absentă. Nu-i pasă de nimic. Biletul 
următor are alte două subiecte 
„Moldova în timpul domniei lui Ștefan 
cel Mare (1457 1504)” și „Constituirea 
Partidului Național Țărănesc”. O altă 
jumătate de oră trece pentru pregătirea 
răspunsului. La momentul potrivit o 
invităm să își susțină pledoaria referi
toare la subiectele de pe bilet. Se uită la 
noi și la un moment dat i se aburesc 
ochelarii. Plânge încet, mocnit. Colega 
examinatoare o întreabă de ce plânge. 
Nici un răspuns. Ea insistă menționând 
că nu se poate ca la astfel de subiecte 
să nu poată spune ceva. Plânge în con
tinuare. Colega mea începe să dezvolte 
subiectul sperând că în acest fel candi
data va continua să spună ea însăși ceea 
ce trebuia spus. Nici o reacție din partea 
ei. O întreb și eu de ce plânge. într-un 
final spune plângând în continuare că 

numai doamna dirigintă este de vină. 
Noi, profesorii ne uităm mirați unul la 
altul. Ne spune că dorința ei a fost să se 
prezinte la proba scrisă la istorie și nu 
la oral. Cel puțin mie mi se părea 
stupefiantă atitudinea acestei candidate. 
Logica atitudinii ei mi se părea 
cumplită dar din punctul ei de vedere 
avea dreptate. Adică era contrariată că 
cei de la proba scrisă de istorie puteau 
copia în voie iar ea, săraca, trebuia să 
vină la oral unde nu putea copia ceea ce 
devenise o tragedie pentru ea. Doamne, 
câtă nedreptate! Iată cum un simplu 
amănunt aducea în prim plan o serie de 
nereguli. Eu nu vreau, prin acest 
episod, să arunc anatema asupra 
învățământului românesc în ansamblul 
său, nici măcar asupra bacalaureatului 
ca parte componentă a acestuia. Ar fi 
nedrept. Dar tot nedrept ar fi să nu fie 
cunoscut un astfel de episod pentru a 
putea îndrepta ceea ce trebuie îndreptat. 
Niciodată nu am înțeles de ce la ba
calaureat trebuie să promoveze o serie 
de candidați care sunt total nepregătiți 
fie la o disciplină fie la mai multe. Con
cluzia mea, nu de azi ci de mult timp, 
este aceea că școala românească este 
în ansamblul său funcțională dar sunt o 
serie de disfuncționalități, care, în mod 
evident, trebuie corectate. De altfel, am 
mai spus-o și altădată, învățământul 
românesc ar fi bine să revină ca prin
cipii la cele promovate de Spiru Haret. 
Fără un învățământ puternic viitorul 
este sumbru.

Dr. Gheorghe Firczak
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Primul hotel pentru titiimale clin România. Pluto Pel Hotel, in care c âinii și pisic ile voi' fi cuzafi in c amere 
individuale personalizate, a fost inaugural miercuri la Răcorești. ic est hotel va fi deschis pentru început 
numai pentru câini și pisici, inimalele vor fi cazate in camere individuale, mobilate, tutele având și te
rase, iar spațiul le va fi personalizat, prin decorarea cu obiectele care fac zilnic parte din viața patrupede
lor. hi plus, animalele vor beneficia de plimbări în aer liber și le vor fi respectate propriile ore de masă

Outlandish ajută sinistrații 
din Pakistan

Dana Nălbaru revine in Hi-Q

Outlandish a lansat, recent în 
Danemarca, piesa "After Every Rain
fall Must Come A Rainbow", 
compusă special pentru victimele 
indundațiilor din Pakistan. Venitul 
strâns de pe urma acestui single se va 
îndrepta în întregime către Crucea 
Roșie, din partea Sony Music Dane
marca.

"After Every Rainfall Must

Co^e A Rainbow" este primul single 
ce urmează albumului "Sound Of A 
Rebel" din mai 2009.

Cei trei băieți de la Outlandish 
au scris piesa în colaborare cu 
Morten Woods, toți cei implicați în 
producerea single-ului au lucrat 
gratis și au cedat orice drepturi 
asupra câștigurilor din Danemarca.

La șapte ani după destrămarea 
trupei, Hi-Q revine în formula 
inițială: Mihai Sturzu, Florin 

Grozea și Dana Nălbaru. 
Anunțul a fost făcut, marți în 
direct la Europa FM, cei trei 

declarând că plănuiesc această 
revenire de aproximativ un an 
și jumătate, încă de pe vremea 

când Anya făcea parte 
din trupă.

Băieții de la Hi-Q și-au dat seama 
că nu vor mai avea niciodată același 
succes ca în formula inițială deși timp 
de șapte ani au tot căutat o înlocuitoare. 
In ciuda vorbelor grele aruncate la 
supărare, Mihai și Florin au anunțat 
revenirea oficială a Danei în trupă.

Mai mult, toate resentimentele s

Charlie Sheen a fost supus unei evaluări psihiatrice, 
după ce a fost găsit gol și beat într-un hotel

au risipit într-o clipă, locul acestora 
fiind reluat de prietenia de altădată.

Dana Nălbaru a părăsit trupa Hi-Q 
în 2003 din cauza unor divergențe cu 
Florin și Mihai. Cei doi au cooptat-o în 
formație pe Nicoleta Drăgan, o altă 
blondă cu potențial, care a rezistat 
alături de băieți șase ani. Ea a ales să 
părăsească trupa și să se stabilească în 
America, din cauza nemulțumirilor 
legate de activitatea formației. în aprilie 
2008, băieților de la Hi-Q li s-a alăturat 
Anya. Colaborarea lor s-a dovedit însă 
a fi foarte scurtă, iar în februarie 2010 
ea anunța în direct la „Happy Hour” că 
părăsește trupa, lăsând de înțeles că are 
ceva de împărțit cu Mihai. După acest 
„divorț” cu scântei care i-a șocat pe 
băieți, Mihai și Florin au făcut un cast
ing pentru a descoperi o nouă solistă.în 
urma casting-ului au fost declarate 
câștigătoare Georgiana și Victoria, care 
de acum se vor afla în postura de back
ing vocals.

Celine Dion scoate la vânzare 
poze cu gemenii

Celine Dion intenționează să 
scoată bani de pe urma gemenilor pe 
care i-a adus pe lume săptămâna 
trecută, informează showbizspy.com.

Cântăreața a anunțat că vinde o 
\______________________________  

serie de fotografii în care apare 
alături de copiii săi. Cumpărătorul ar 
fi revista People iar suma pe care Ce
line o pretinde este de 150.000 de 
dolari.

Celine Dion a devenit mamă 
pentru a doua oară pe 23 
octombrie.Aceasta a născut prin 
cezariană doi băieței, unul cântărind 
2,3 kilograme, iar celălalt 2,5 kilo
grame.Gemenii vor petrece 
următoarele următoarele zile în incu
bator, deoarece au fost născuți pre
matur.

Potrivit declarațiilor lui Ronald 
Akerman, medicul care se ocupat de 
Celine Dion, nașterea a decurs fără 
probleme.
______________________________7

Actorul american Charlie 
Sheen a fost supus unei eva
luări psihiatrice și se va in
terna într-o clinică pentru 

dezalcoolizare, după ce a fost 
descoperit gol și beat într-o ca
meră de hotel complet devas

tată, informează 
daily mail. co. uk.

Actorul în vârstă de 45 de ani nu a 
anunțat încă numele clinicii în care se 
va interna, însă presa americană susține 
că acesta va face din nou o "incursiune" 
în clinica Promises din Malibu.

Decizia actorului american de a se 
interna într-o astfel de clinică a fost 
luată după ce acesta a avut din nou un 
comportament scandalos, marți 
dimineață, la New York..

Potrivit presei americane, actorul 
a devastat o cameră de hotel, după ce a 
consumat cantități mari de alcool, în 
compania unei prostituate. El s-a înfu
riat foarte tare atunci când a crezut că 
și-a pierdut portofelul și telefonul 
mobil. Agenții de pază de la Piaza 
Hotel din New York l-au găsit gol și

beat în camera sa, marți, la ora 2 a.m. 
în același hotel se afla și fosta lui 

soție, actrița Denise Richards, cazată 
într-o altă cameră, împreună cu cele 
două fiice ale fostului cuplu: Sam, în 
vârstă de șase ani, și Lola, în vârstă de 
cinci ani.

Revista americană Life & Style 
susține că prostituata în compania 
căreia și-a petrecut seara actorul a fost 
găsită de polițiști țipând, într-un dulap 
încuiat.

Charlie Sheen a primit deja < 
pedeapsă de 30 de zile de închisoare 
după ce a pledat vinovat, la un tribuna 
din Aspen, la acuzația de agresare 
soției sale, Brooke Mueller. în ziua d 
Crăciun, anul trecut, pe când se aflau î: 
reședința lor de vacanță din Aspen, ce 
doi s-au certat, iar Sheen și-a amenința 
soția cu un cuțit.

Pedeapsa inițială s-a transforma 
în cele din urmă, în 30 de zile de trata 
ment într-un centru de dezintoxicare 
destinat celebrităților, din Malibu, situ; 
la mică distanță de reședința actorului

După ce a avut numeroase pro1' 
leme cu justiția în anii '90, în spec, 
din cauza consumului de droguri și 
violențelor conjugale, Charlie Shee 
este, în prezent, unul dintre cei mai bin 
plătiți actori de televiziune din Statei 
Unite ale Americii, grație rolurilor di 
serialele foarte populare "Two and 
Half Men/ Doi bărbați și jumătate" ș 
"Spin City". în mai, el a semnat un cor 
tract pentru un salariu de circa 2 mi' 
ioane de dolari pe episod, pentr 
următoarele două sezoane ale serialuh 
"Doi bărbați și jumătate", c 
producătorii de la postul de televiziun 
CBS.

showbizspy.com
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chizofrenia - o boală a creierului fără șanse de vindecare
Schizofrenia reprezintă un 
rup de tulburări psihice în 
•e realitatea este interpretată 
mod anormal. Schizofrenia 
caracterizează prin haluci- 
ații, delir, comportament și 
'idire dezorganizată. Persoa- 
e cu schizofrenie se izolează 
ceilalți oameni și de activi- 

ile din jurul lor, retrăgându- 
se într-o lume interioară 

marcată de psihoză.

Contrar credinței populare, 
izofrenia nu este același lucru cu 
pnalitatea scindată sau personali- 
a multiplă. în timp ce cuvântul 
lizofrenia” înseamnă ’’minte- 
idată”, ea se referă la o tulburare a 
ilibrului emoțiilor și gândirii, 
izofrenia este o boală cronică, ce 
esită tratament pe toată durata vieții, 
datorită noilor medicamente, simp
le schizofeniei pot fi ameliorate, 

nițând pacientului să aibă o viață 
ductivă și plăcută.

Simptome și forme 
ale schizofreniei

Există mai multe tipuri de 
izofrenie. De exemplu, pacienții 
j au impresia că sunt persecutați 
ț catalogați ca suferind de 
lizoffenie paranoidă”; pacienții care 
i incoerenți, dar care nu au iluzii, 
t incluși în categoria de „schizofre- 
dezorganizată”. Forma cea mai 

ilitantă de schizofrenie este 
izofrenia „negativă”: pacienții cu 
astă formă de boală sunt lipsiți de 

tivă, motivație, interes social, in
abili să se bucure și să reacționeze 
:tiv. întrucât schizofrenia diferă de 
in pacient la altul ca intensitate, 
eritate și frecvență a episoadelor psi- 
ice sau reziduale, mulți specialiști 
isesc termenul de „schizofrenie” 
tru a descrie un spectru de boli cu 
vitate variabilă.

Schizofrenia 
paranoidă

Această formă de schizofrenie 
caracterizată de deliruri nesistem- 

ate primare urmate de interpretări 
irante cu caracter bizar, de cele mai 
'te ori însoțite de halucinații audi- 
:, tulburări de comportament, 
'gând până la agitație și agresivitate 
emă.

Ideile delirante pot fi multiple 
însă, de regulă, sunt organizate în jurul 
unei teme coerente.

Temele de persecuție pot deter
mina un comportament suicidar, iar 
combinarea ideilor delirante de 
persecuție și de grandoare cu furia 
poate predispune individul la violență.

Debutul acestui tip de schizofrenie 
este mai tardiv față de debutul celorlalte 
tipuri de schizofrenie, situat în jurul 
vârstei de 28-30 ani la persoanele care 
nu au avut probleme premorbide. Prog
nosticul este mai bun, putând există 
relații interpersonale formale sau ex
trem de intense, cu funcționare 
satisfăcătoare familială și socială.

Schizofrenie 
dezorganizată 
(hebefrenică)

Descrisă inițial ca o demențiere 
precoce, această formă de schizofrenie 
este însoțită adesea de tulburări afective 
de tip maniacal care se instalează în pe
rioada pubertății și se caracterizează 
mai ales prin simptome caracteristice 
vârstei: afectare, expresii mimice patet
ice, tendința la obrăznicii puerile, cari
caturale iar pe de altă parte, precocitate, 
inclinare spre preocupările înalte și ab
stracte. Tulburările de gândire, vorbire, 
comportament și afectivitate sunt 
obișnuite; gândirea este în mod obișnuit 
afectată, tulburările ajungând la dezor
ganizarea totală, în conținutul gândirii 
sunt prezente deliruri, deseori cu 
conținut hipocondriac, pe tema 
masturbării, menstruației. Totodată, 
există și tulburări de tip halucinator la 
care pacientul asistă pasiv sau se amuză 
pe seama lor. Această formă a 
schizofreniei se caracterizează printr-o 
evoluție mai puțin favorabilă cu 
tendința spre demențiere profundă cu 
tocire afectivă, comportament nerod și 
incoerentă accentuată a gândirii.

Schizofrenia 
catatonică

în această formă de schizofrenie 
predomină simptomele psihomotorii de 
tip cataton, cu imobilitate motorie, ac
tivitate motorie excesivă, negativism 
extrem, mutism, bizarerii ale mișcărilor 
voluntare, ecolalie și ecopraxie. Eco- 
lalia înseamnă repetarea cuvintelor in
terlocutorului, iar Ecopraxia este o 
reacție patologică de imitare automată 
a gesturilor și acțiunilor cuiva. Din 
această formă a schizofreniei fac parte 
doar cazurile care evoluează pe fondul 
conștiinței clare și apare de obicei după

o perioadă prodromală îndelungată (cu 
astenie, hipocondrie, tendința la 
închidere în sine, depresie sau apatie și 
sărăcire afectivă), boala începe cel mai 
frecvent cu agitație psihomotorie după 
care urmează nemijlocit stuporul cata
tonic. Simptomele catatonice dispar în 
timpul somnului.

în timpul stuporului sau excitației 
catatonice severe poate fi nevoie de 
asistență medicală pentru a se evita 
autovatămărea sau vătămarea altora, 
malriutriția sau hiperpirexia (temper
atura crescută). Simptomele catatonice 
pot apare și în alte forme ale schizofre
niei, în alte tulburări psihotice, sau 
chiar boli organice, de exemplu, în 
encefalite, tumori de lob frontal, 
tulburări metabolice (porfirie).

Schizofrenia reziduală

în acest grup sunt incluși pacienții 
care au întrunit cândva criteriile de 
schizofrenie dar în prezent nu mai au 
simptome caracteristice de boală, nu 
există elemente psihotice proeminente 
(delirul dacă exista, este incapsulat). 
Dacă sunt prezente halucinații și idei 
delirante, ele nu sunt acompaniate de 
un afect puternic. Evoluția poate fi 
limitată în timp.

Cauze și tratament

Cauzele schizofreniei nu sunt 
cunoscute. Totuși, studiile arată că 
există o interacțiune de factori genetici 
și de mediu care duc la apariția 
schizofreniei. Tulburări ale anumitor 
neurotransmițători cum ar fi dopamina 
și glutamatul, pot contribui de asemeni 
la apariția schizofreniei. în timp ce 
cercetătorii nu sunt siguri de 
semnificația acestor modificări ele 
reprezintă o dovadă că schizofrenia este 
o boală a creierului. Când o persoană 
apropiată prezintă simptome ale 
schizofreniei, e bine ca familia sau pri
etenii să poarte o discuție deschisă și 
onestă despre aceste îngrijorări. Multe 
persoane cu schizofrenie nu cred că au 
nevoie de ajutor deoarece, pentru ele, 
delirul și halucinațiile sunt reale. Ni
meni nu poate fi obligat să solicite aju
tor profesionist, dar cei apropiați îl pot

încuraja, susține și ajuta spre a găsi un 
medic calificat. Dacă pacientul pune în 
pericol pe sine sau pe cei din jur, 
aparținătorii trebuie să sune la poliție 
sau la urgențe pentru a solicita ajutor, 
în unele cazuri poate fi necesară spi
talizarea de urgență. Schizofrenia este 
o boală cronică ce necesită tratament 
de-a lungul întregii vieți, chiar dacă pa
cientul se simte mai bine, iar simp
tomele nu sunt evidente. Tratamentul 

cu medicamente și terapie psihosocială 
poate ajuta pacientul să-și țină 
afecțiunea sub control și să devină un 
participant activ și informat în propria 
îngrijire. în timpul perioadelor de criză 
sau a celor cu simptome severe, poate 
fi necesară spitalizarea pentru siguranța 
pacientului și pentru ca acesta să bene
ficieze de hrană, somn și condiții de 
igienă adecvate.
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Franța va plăti României 
un milion de euro 
pentru integrarea romilor

r

România urmează să pri
mească din partea Franței 
peste un milion de euro, 

sumă care va fi folosită pen
tru integrarea romilor. De la 
începutul anului până în pre
zent, autoritățile franceze au 
expulzat peste 8.500 de romi, 
peste 1.000forțat, iar restul 

voluntar.

Eric Besson, ministrului pentru 
Imigrație, Integrare și Identitate 
Națională din Franța, a anunțat in
trarea în vigoare în 2011 a unui pro
gram prin care romii expulzați de pe

K___________________  

teritoriul francez vor putea să se in
tegreze mai repede în țara lor de orig
ine.

Eric Besson a declarat pe 12 oc
tombrie că Franța urmează să-și 
adapteze legislația cu normele eu
ropene privind libera circulație în 
spațiul UE. El a promis că va 
prezenta la Bruxelles toate dovezile 
care arată că în luna august repatrier
ile romilor în Bulgaria și România s- 
au făcut individual și nu în bloc.

Ca urmare a declarațiilor lui 
Besson, Comisia Europeană a 
hotărât anularea demarării procedurii 
de infringement, referitoare la ex
pulzarea romilor, care trebuia să intre 
în vigoare la jumătatea lui octombrie.

Grupul italian de utilități End a lansat o platformă online care asigură ciienților 
din România accesul la o serie de servicii, precum accesarea facturii de energie 
electrică, informații despre istoricul <ji evoluția datelor de consum, dar p despre plă
țile efectuate. Prin accesarea secțiunii MyEnd, clienții companiei pot să trunsmită 
inclusiv indexul contorului.

Se dau amenzi tinerilor de peste 18 ani
care nu se prezintă la recrutare
Senatul a adoptat luni un pro
iect de lege prin care tinerii de 
18 ani care nu se prezintă la 

centrele militare pentru luarea 
în evidență vor fi obligați să 
plătească amenzi de până la 

300 de lei. Totuși, legea adop
tată în urmă cu cinci ani nu 

conține prevederi privind sanc
țiunile care trebuie să fie apli

cate persoanelor care nu se 
prezintă la centrele de recru

tare pentru a fi luați 
în evidență.

Initiațiva legislativă urmărește 
modificarea Legii 395/2005 privind 
suspendarea pe timp de pace a servici
ului militar obligatoriu și trecerea la 
serviciul militar pe bază de voluntariat.

Noul proiect de lege prevede 
sancționarea cu amendă între 100 și 
300 de lei a bărbaților români care nu

Legea pensiilor a fost modificată din nou
Comisia de Muncă a adoptat, cu ma

joritate de voturi, un amendament la Legea 
pensiilor al PSD, potrivit căruia vârsta de 
pensionare a femeilor va fi 60 de ani, iar a 
bărbaților - 64 de ani. Decizia a fost luată 
de senatori după ce au analizat criticile 
președintelui aduse la creșterea vârstei de 
pensionare din Legea pensiilor. Totodată, 
punctul de pensie a fost crescut la 45% din 
salariul mediu brut.

se prezintă, în șase luni de la împlinirea 
vârstei de 18 ani, la centrele militare.

Odată cu intrarea în vigoare a 
legii, toți cetățenii români, bărbați, care 
au împlinit vârsta de 18 ani după data 
de 1 ianuarie 2007 și nu s-au prezentat 
la centrele militare, vor fi obligați să se 
prezinte la centrele militare pentru lu

Membrii Comisiei de Muncă de la 
Senat au votat, marți, un amendament al 
PSD la Legea pensiilor, potrivit căruia fe
meile să iasă la pensie la 60 de ani, iar 
bărbații la 64.

Ministrul Botiș, nemulțumit de rezul
tat, i-a întrebat pe cei din Opoziție dacă 
intenționează să modifice și stagiul de coti
zare și să intervină și pe alte prevederi ale 
legii. El a amenințat că nu va mai asista la 

area în evidență militară, potrivit Re! 
itatea.net.

Inițiativa a fost adoptată ca l 
mare a faptului că în ultimii doi ani, d 
ce în ce mai puțini tineri s-au preze' 
la centrele militare, deși au acea? 
obligație prin lege.

lucrări dacă Opoziția decide să facă ace: 
lucruri.

' Ședința de marți a fost extrem 
tensionată, astfel în timp ce grupul par 
mentar al PSD a cerut rediscutarea între 
Legi a pensiilor, parlamentarii PDL 
susținut că discuțiile ar trebui să vi^ 
strict cerințele președintelui Traian Basest

România e pe locul 4 în lume 
la decesele provocate 
de boli de inimă

Românii încep să sufere de hipertensi
une arterială și de diferite forme de car
diopatie ischemică de dinainte să împlinească 
35 de ani, avertizează medicii.

Bolile de inimă reprezintă principala 
cauză de deces și dizabilitate la nivel mon
dial. Potrivit statisticilor Organizației Mon
diale a Sănătății, anual se înregistrează 17 
milioane de decese provocate de afecțiunile 
cardiovasculare.

Specialiștii estimează că în următorii 
zece ani numărul deceselor va ajunge la 25 
de milioane pe an. România se află în

primele 4 locuri în lume în ceea ce privește 
mortalitatea de cauză cardiovasculară. Pe 
primul loc se află Rusia, urmată de Bulgaria 
și apoi Ungaria.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVOj

Z

A 1 Mr A

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

- .......... a

- 5 spălări li gratis!
- legitimație texierlor + interior. 16 ren]

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

itatea.net
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Zeci de sportivi legitimați la (Jaburile din județ cu secții de atletism se vor întrece, astăzi, de la ora 
12.01), pe stadionul „Cetate" din Deva, în Cupa Cetății la atletism. La competiția organizată de lso- 
ciația Județeană de Atletism. și Clubul CXS „Cetate" Deva vor participa elevi din clasele //-/I ale 
școlilor din Deva, Ghelari, Hunedoara și I alean.

Sport 9

rC Hunedoara va juca un amical în compania 
rădenilor de la UTA

vă partida de mâine cu Glo- 
Arad, hunedorenii vor avea 
arte de două săptămâni de 
uză prilejuite de lipsa unui 
versar în campionat Astfel, 
'ducerea clubului s-a mișcat 
vid și a fixat un amical „de 
x” în compania „Bătrânei 
amne” din Arad, care se va 
?sfășura, cel mai probabil, 
liar în orașul de pe Mureș, 

data exactă urmând 
a fi stabilită.

Amicalul dintre cele două 
ipe de tradiție din fotbalul româ- 
z are loc datorită faptului că și 
roșii vor avea o săptămână de 

<s, echipa lui Roly Nagy ur- 
îd să joace în acea perioadă cu o 
grupare hunedoreană, Minerul 

ieni, echipă retrasă din campi- 
t.
„E foarte bine că am fixat deja 

un adversar pentru pauza care va 
veni, cu atât mai mult cu cât este 
unul din liga a doua. Mai purtăm 
ceva discuții pentru încă un test, cel 
mai probabil cu cealaltă echipă care 
va sta în acea etapă”, a spus Eusebiu 
Șuvagău.

Ultimele jocuri oficiale dintre 
cele două formații de tradiție din 
fotbalul românesc s-au înregistrat în 
sezonul 2005-2006, când, pe atunci, 
Corvinul obținea toate cele șase 
puncte din „dubla” cu UTA.

„Corbii” le-au administrat 
arădeni lor,sub furnale, un sec 3-0, 
printre marcatori numărându-se 
atunci, actualul antrenor al echipei 
secunde a Hunedoarei, Nelu 
Mitrică, care izbutea o dublă, pentru 
ca Pisoiu să închidă tabela. în ul
tima etapă a campionatului, pe 
malul Mureșului, hunedorenii au în
vins la limită, 1-0, prin golul lui 
Irina.

Claudiu Sav

.dversara Mureșului, din runda a zecea, 
re a cincea apărare din lume
dversara devenilor din me
iul de sâmbătă din etapa a 
ea nu vine dintr-un campio- 
't asemenea celui spaniol, 
aian sau englez. Vine de la 
tar câteva sute de kilometri 
Hanță, însă, are într-adevăr 
ia din cele mai bune defen- 
ive din Europa, la ora ac- 
lă. După nouă jocuri în liga 
doua și alte câteva în Cupa 
vmâniei, Voința Sibiu, căci 
spre ea este vorba, are doar 
goluri primite, lucru care a 
s la clasarea pe un incredi

bil loc cinci în topul echipelor 
cu apărare „de fier” de pe bă

trânul continent

Topul întocmit de un site spe
cializat în pariuri clasează formația 
lui Sandu Pelici între echipele cu 
cea mai organizată apărare de până 
acum. Sibienii sunt devansați doar 
de Vojvodina Novi Sad (1 gol în 9 
meciuri), Chelsea Londra (2 goluri 
în 9 meciuri), Queens Park Rangers 
(4 goluri în 13 meciuri) și Estudi- 
antes (4 goluri în 12 meciuri). De 
altfel, de acest lucru s-au putut 
convinge microbiștii, marți seara, 

când formația de pe malul Cibinului 
•a fost foarte aproape de a produce 
una din surprizele Cupei României, 
fiind eliminată la penaltiuri de FC 
Timișoara, după 120 de minute în 
care scorul a fost egal, 1 la 1.

Cu toate acestea nici fanii 
Mureșului nu trebuie să fie 
invidioși, deoarece formația de la 
poalele cetății are și ea un record 
greu de egalat. Echipa antrenată de 
Gică Barbu a câștigat un singur joc 
în deplasare în ultimii doi ani (!!!)

Claudiu Sav

Antrenorul Jiului Petroșani, 
suspendat șase etape
Antrenorul secund al Jiului, 
Daniel Huza, a fost suspen

dat șase etape de către Comi
sia de Disciplină din cadrul 

Asociației Județene de Fotbal 
din Hunedoara. Suspendarea 

nu a venit însă de pe urma 
unui joc al echipei din Liga a 
patra. Huza va sta șase etape 
după un meci de juniori între 
Jiul Petroșani și Minerul Lu- 
peni, pentru că, deși formația 
antrenată de acesta conducea 
cu 2-0, tehnicianul a hotărât 
să îi retragă pe micii jiuliști 

de pe teren din cauza arbitra
jului „tendențios”.

La auzul deciziei luate de 
Comisia de Disciplină, antrenorul se
cund al formației din Vale a declarat 
că regretă gestul pe care l-a făcut, cu 

atât mai mult cu cât micii „alb-negri” 
conduceau cu 2-0. „Pedeapsa este 
pedeapsă. îmi pare rău că până la 
urmă am pierdut un meci pe care l-am 
câștigat pe teren”, a spus, mâhnit, 
Daniel Huza.

Cu toate acestea, tehnicianul Ji
ului a ținut să precizeze că mai multe 
echipe din campionat au făcut o 
petiție pe adresa AJF, prin care au 
cerut ca cei trei arbitri de la jocul cu 
Minerul Lupeni să nu mai fie delegați 
în acest sezon. „Sper ca cei de la Lu
peni să înțeleagă că nu am nimic cu 
ei. Pro Fotbal, Universitatea Petroșani 
și Jiul Petroșani au cerut ca arbitrii 
Bulgaru, Corpadi și Kramer să nu ne 
mai arbitreze. Doi dintre ei sunt 
antrenori la grupele de juniori de la 
Minerul Lupeni, iar unul dintre cei 
trei are copilul care joacă la Lupeni. 
Lucru care nu mi se pare tocmai nor
mal”, a declarat oficialul din Vale, 
pentru liga2.ro.

(C.S.)

ANUNȚ PUBLIC
CHILDREN’S AID FOUNDATION cu sediul în localitatea Criscior, 

str.Monumentului, nr.26, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “SERIGRAFIE 
- EUROGRAFICS”, situat în localitatea Deva, str.Victor Babeș, nr.45, 
jud.Hunedoara.

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

liga2.ro
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[Destmim bb weam Dicționar: Teică,

07:00 Telejurnal Matinal 
09:00 Dovadă de iubire 
10:10 Garantat 100% 
11:00 Amintiri din istorie (rel.) 
11:15 Ochiul magic (rel.) 
12:15 Călător pe viață (rel.) 
12:45 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 49.)
13:45 Desene animate - Povești cu li

pici pentru cei mici
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:55 Vinul pe românește
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general
17:30 O carte pe săptămână (rel.) 
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40,

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

Hur Jun (serial, 2007 - 50.) 
19:30 Amintiri din istorie (rel.) 
19:40 Sport 
20:00 Telejurnal 
20:40 Tema zilei
21:00 Judecă tu! (2010)
22:00 Vinul pe românește 
22:10 Hannibal: in spatele măștii

(francez-englez-ceh-italian thril
ler, 2007) cu Gaspard Ulliel, 
Gong Li, Dominic West, Aaron 
Thomas

07:00 Doctor la zoo
08:10 TonomatulDP2
10:00 Dincolo de hartă
10:30 Viața lumii
1J :00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business
14:30 împreună în Europa
15:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
16:00 Doctor la zoo
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Bazar (documentar)
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007)
21:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 9.) cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
23:00 Spionii (englez serial triller, 

2002 - 6.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

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 Pericol de moarte (SUA dramă.
11:15 10.5: Apocalipsa (SUA dramă, 2007, rel.)

2006) cu Kim Delaney, Dean 
Cain, Oliver Hudson, Garcelle

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973, rel.- 3853.)

Beauvais 13:00 Știrile Pro TV
13:00 Observator 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA
14:00 Familia Bundy (SUA serial de serial de comedie, 2006 - 4.)

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

14:00 în inima furtunii (SUA thriller, 
2004) cu Melissa Gilbert, Tho
mas Cavanagh, Brian Wimmer,

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune Marcus Lyle Brown
concurs, rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

16:00 Observator 1973 - 3854.)
17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV
19:00 Observator 17:45 Happy Hour
20:30 Marele câștigător 19:00 Știrile Pro TV
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
20:45 Fotbal: Astra - Rapid, Cupa 

României
23:00 Observator 23:00 Știrile Pro TV
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)
23:30 Fringe (SUA-canadian serial 

triller, 2008 - 17.)

15:25 Boxerul (comedie, 2007) cu Heather Juer
gensen, Adam Carolla, Oswaldo Castillo, Harold House Moore 
16:55 Pe ea o vreau (SUA comedie, 1996)

18:30 Un tren numit Darjeeling (SUA aventură, 2007) cu Owen Wilson, 
Adrien Brody, Jason Schwartzman, Amara Karan

20:00 Exist pentru că existăm (SUA film documentar, 2008)
21:30 12 încercări ( film de acțiune, 2009) cu John Cena, Aidan Gillen
23:20 Predator 2 (SUA film de acțiune SF, 1990) cu Danny Glover, Gary 

Busey, Adam Baldwin, Maria Conchita Alonso

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:15 Fructul oprit
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Fructul oprit
20:30 Iubire și onoare
21:30 Cealaltă față a Analiei (serial, 

2008) cu Martin Karpan, Eliza
beth Gutierrez, Victor Corona, 
Jose Guillermo Cortines

22:30 Poveștiri de noapte
23:30 7 păcate (serial de dramă, 

2007) cu Gabriela Duarte, 
Clâudia Jimenez, Giovanna An
tonelli, Reynaldo Gianecchini

07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect (româ 

rial de comedie - 34.)
08:20 Sport cu Fiorentina
09:15 Noiembrie (thriller, 2004, i
11:30 Mondenii
12:00 Casă, construcție și design 
13:15 Camera de râs
14:00 Cetățeanul Hearst (canadia 

german-englez dramă, 2001 
16:00 Cireașa de pe tort 
17 00 Trăsniți!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 îmblânzirea scorpiei
21:30 Focus Monden
22:15 Trăsniții
23:00 Mondenii
23:30 Trenul condamnaților (SU. 

film de acțiune, 2002) cu Ai 
Vosloo, Sean Patrick Flaner 
Ursula Karven, Tim Thomei

15:30 Poză la minut (SUA senal, 1997, rel - 16.) cu Laura San
Giacomo, George Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni

16:30 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 19.)
17:00 Crăciunul unui vagabond (SUA dramă, 1987)
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 14.) cu Tony Shalhoub
20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 5.) cu Trevor Morgarj,.
21:00 Poza la minut (SUA serial, 1997 - 18.) cu Laura San Giacomo
22:00 Ape întunecate (SUA film de acțiune, 2003) cu Lorenzo Lamas, Sin 

mone Mackinnon, Bruce Gray, Stefan Lysenko



Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoareiJ)l(>gsp()t.com/
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
bucatar

efon: 0755.999.916

consultant fiscal

controlor calitate
securitate

î

director tehnic

dulgher(exclusiv restaurator)

listla mașini pt.terasamente
6

:.necaJ.în mine si cariere
1

vent înv. preuni verși tar fara 
a prof.

operatot xerox

i.necal.la spargerea 
le construcții

si taierea
3

:itor necal. la asamblarea, mon-
pieselor 27

r 2

amator ajutor 1

dier 2

Iar universal 1

îtor 2

itor la domiciliul clientului pe
de comanda 4

nedoara

efon: 0755.999.917

t comercial 1

t de securitate 4

munc. necal. în in d. con feeriilor
5

sudor manual cu arc electric
4

munc.necal.la întret. drumuri,șo
sele,poduri,baraje 4

pregătitor piese încălțăminte
8

munc.necal.la demol.cladiri, zida
ri e, mo za ic, fa i an ta, greși e, p arc het

8

sef formație în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1

farmacist diriginte 1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5

lacatus mecanic de întreținere si re-
paratii universale 5

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

1

9

gaterist la taiat bușteni 1Orăștie confectioner-asambleor articole din 
textile 8

ospatar(chelner)

montator subansamble 5

munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 10

munc.necal.la asamblare a, montare a 
pieselor 35

confectioner-asamblor articole din 
textile

cusător piese din piele si înlocuitori

1 1
cabanier

lucrator gestionar
sudor 28 dispecer 1

vânzător 10 finisor terasamente 4

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-tencuitor 1 motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

Petroșani
redactor 2

Telefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune
1

agent comercial 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Simeria

secretara I
Telefon:0755.999.921

agent vânzări 1
sef serviciu marketing 1

lacatus mecanic

asfaltator 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 1

controlor calitate 2

Telefon: 0755.999.922
infirmiera 2

croitor 4

instructor-educator în unitari c han
dicapați 1

sortator produse 2

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

Lupeni
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj

sudor

Telefon: 0755.999.919 zidar rosar-tencuitor

Mică publicitate

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

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

ad garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983
Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695

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

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

jarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
dă, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, grădină, curte be- 
i. Accept credit sau schimb cu Alba Iulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 
ntermediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113,0722.497.215

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

casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
in fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
748.347.128

casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
35.OOOlei neg. Tel.0769839.694

garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.OOOlei.Tel.0740.965.191

casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, grădină 
p, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
jnent 4 camere, ofer diferența. Preț 140.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
ît. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
60.000lei. Tel 0748.689.532

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

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

apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
lec o mandat Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.OOOlei. Tel. 0769839.694

apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.000lei 
rel.0721.805.675

apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
)3.OOOlei. Tel.0748.347.128

casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.OOOlei. 
748.689.532

apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
066.695

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

apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, termopan, 
«et lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: ac
ri vmarket@yahoo.com. www.acrivmarket.cabanova.ro

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

g DIVERSE k
Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tei.0764.606.759

Pierdut legitimație de handicap pe numele Igna Aurica. O declar nulă.

operator mașini
fotoculegere(monofoto)

de
1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

Brad

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe-
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

manipulant mărfuri 1
agent securitate 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

camerista hotel 1

vânzător 1

electricean de întreținere si repara
ții I

munc.radioelectronist 10

Hațeg

Telefon: 0755.999.925
munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 4

agent transporturi 1
șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

bucatar 1 tehnicean rețele de telecomunicații
1

electricean de întreținere si repara
ții 1 Aninoasa

Telefon: 0755.999.927
tâmplar universal

camerista hotel
0 vânzător

mecanic utilaj

Ilia

t asistent medical generalist 2

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalatei r manual

hrutar

munc.necal.la demol.cladiri,zidă
rie, faianța, greș ie, parchet 4

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 9

operator confecții ind.îmbrac -țesă
turi, tricot, mat. sintetice 10

ospătar(chelner)

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la destinație, 
cu mașini modeme climatizale. Tel. 0721.285.100

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

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

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

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

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

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

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

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

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil 
seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

g

Telefon: 0755.999.926

fason a tor mec ani c(ch eres tea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi
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.Nr. Bl. Sc......Ap. ..

Județul

DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

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

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

persoană în vârstă, am experiență, ofer și

Semnătura

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

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

Vând 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

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

http://glasulhunedoareiJ)l(%253egsp()t.com/
mailto:vmarket@yahoo.com
http://www.acrivmarket.cabanova.ro
yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

25h

www >?/vod*?cn> 

• ' I <M:t?
M» i

>wSilvadez
mortare uscate, adezivi, sape automvelante

Adeziv flexibil

Supremația calității

SX'.Wf.VA LEMNTEX S.R.L.
mI Chimindia, tir.liiD, comuna ftârdu, 
tcl/fux: 0354/S01021/22, omail: tliM^imuri

F

S.C. TELECERNA SRI

INCEPAND CU DATA DE 02.08.201 0. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORtlV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT", DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte rr.

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2
Nisip 22.00 lei/toi

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/101

Sort spălat 8 * 16mm 23,00 leî/to’

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lai/tor

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


