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Din cuprins

Un devean va plăti impozit 
pentru 22 de imobile

O Acțiune a polițiștilor 
in comuna Vorța

Subvenții 
pentru apicultori

Sprint Luncoiu de Jos 
își face planuri pe termen
mediu

Portocala Mecanică, 
prima finalistă 

a CM
f

„...de pupat..

Finanțatorul echipei de 
Handbal CSM Cetate Deva, 
Marian Munteanu

r r
Pentru că în plină criză economică se 

încăpățânează să susțină singura echipă de 
sport din județul Hunedoara, care activează 
în priniul eșalon.

de blamat..."

Consilierul local PSD în CL Hunedoara, 
Bianca Farcaș

Pentru că și-a trădat colegii de par
tid având în mai multe rânduri o ati

tudine potrivnică intereselor PSD, 
în Consiliul Local Hunedoara. 

Pentru acest lucru, a fost re
compensată cu un loc de membru 

în Consiliul de Administrație al 
Spitalului Municipal. 

Dar și acela doar supleant.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm
■d ► DN 7 H. Geoagiu - Orăstie 

, ►DN 7 Orăștie - Spini
fi ►DN 7 Spini - Simeria 

►DN 7 Mintia -Vețel
“ ►DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș 
►DN 7 Ilia - Gurasada 
►DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam 
►DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petrila

—f-Sfântul Zilei
ț greco-catolic
Cuv. Gheorghe Hozevitul; 
cuv. Domnica.

ț romano-catolic
Ss. Aquila și Priscilla; Virginia

k_______ J

Sfântul Mucenic Procopie, 
cel din Cezareea Palestinei

Pui cu miere
și grapefruit

Acest mucenic al lui Hristos a 
trăit pe vremea lui Dioclețian. Era din 
cetatea Elia, adică din Ierusalim,

născut din tată binecredincios, care 
mărturisea pe Hristos, anume Hristo
for, și din maică necredincioasă, 
anume Teodosia, care era slujitoare de 
idoli. După moartea tatălui său 
aducându-1 maica lui la Dioclețian 
care se afla în Antiohia, l-a făcut duce 
al Alexandriei, cu porunca să 
chinuiască pe creștini. Dacă a purces 
pe cale spre Alexandria, fără veste se 
făcură tunete și fulgere, și auzi el un 
glas din cer, chemându-1 pe nume: 
Neania, căci acesta îi era numele cel 
dintâi. Rugându-se sfântul ca să i se 
arate mai limpede cel ce-i grăia, i s-a 
arătat o cruce ca de cristal, și glas s-a 
făcut de la cruce zicând: „Eu sunt 
Iisus cel răstignit, Fiul lui Dum
nezeu”. Și învățând el toată taina 
orânduielii credinței noastre, s-a în
tors la Schitopoli, și a poruncit să-i 
facă o cruce de aur și de argint, după 
chipul ce i se arătase. îndată ce s-a 
gătit crucea, s-au arătat pe ea trei 
icoane, având scriere evreiască, care 
arăta ale cui sunt icoanele. Deasupra 
scria: „Emanuel”, iar de o parte, scria

„Mihail”, și de altă parte, „Gavriil”. 
Atunci, închinându-se și sărutând 
Crucea și icoanele, Procopie s-a în
tors în Ierusalim.

După aceea, făcând izbândă 
mare asupra saracinilor, l-a silit 
maică-sa să aducă jertfă de 
mulțumire la idoli. Atunci el a vădit 

în cine crede, și numaidecât a fost 
pârât de maică-sa la împărat că este 
creștin. Iar împăratul a trimis poruncă 
la Ulchie ighemonul Cezareii 
Palestinei să cerceteze pe sfântul. Și 
fiindcă sfântul nu s-a plecat ca să 
jertfească la idoli, a fost chinuit în 
multe feluri, dar a fost slobozit prin 
arătarea Domnului și numit Procopie 
în loc de Neania. Fiind dus la căpiștea 
idolilor, prin rugăciunea sa a surpat 
idolii. Văzând minunea aceasta, 
ostașii a două căpetenii, cu tribunii 
lor, anume Nicostrat și Antioh și 
douăsprezece femei, împreună și cu 
maică-sa Teodosia, au crezut în Hris
tos. Pentru aceasta ostașilor li s-au 
tăiat capetele, iar pe femei le-au chi
nuit fără milă. După aceea sfântul a 
fost supus la grele și nenumărate chin
uri în timpul cărora a săvârșit multe 
minuni. Apoi și-a luat sfârșitul prin 
sabie, și s-a suit încununat la cer. 
Praznicul lui se săvârșește în Biserica 
sa mucenicească ce se află aproape de 
Helona, și se numește Condilion.

HOROSCOP
O persoană căreia i-ai făcut mai 

demult un serviciu își exprimă acum 
recunoștința. Gestul ei te emoționează
și te face să uiți pentru moment toate 
grijile tale. La locul de muncă ferește-te de pe 
soanele care te flatează.

Viața afectivă îți aduce cele mai 
mari satisfacții. Trăiești clipe de pasi
une, iar dacă ești într-o relație de mulți 
ani, azi sunt toate șansele să te decizi
să oficializezi această relație. La locul <
muncă îți crește nivelul de autoritate, încet, d; 
sigur, deschizându-ți calea spre succes.

Este o zi pozitivă pentru toate A/, 
persoanele care au în general o activi- (&* 
tate în care este implicat scrisul. Na- /A 
tivii sunt inspirați, au un simț al 
umorului ridicat și multă vitalitate.

Impulsivitatea și graba sunt cei 
mai mari dușmani ai tăi astăzi, la 
locul de muncă. Va fi nevoie să faci
eforturi serioase pentru a-ți stăpâni 
elanurile imprudente, sau vei comite erori cai 
te vor costa mult.

Ieși în lume pentru a întâlni cât 
mai multe persoane și a face schimb 
de impresii. Vei vedea că primești tot 
soiul de idei utile și ai totodată ocazia
să-ți faci relații interesante. Exprimă- 
dorințele și sentimentele și petrece-ți timpul i 
compania prietenilor.

Ingrediente:

2 bucăți de piept de pui
2 linguri de miere
6 felii grapefruit roz 
sare și piper

Mod de preparare:

Se spală pieptul de pui. 
Se fac 3 crestături pe 
diagonală in pieptul de pui 
cu un cuțit ascuțit.

Se freacă pieptul de pui 
cu sare și piper. Se unge cu 
miere. în crestături se pun fe
liile de grapefruit.

Se pune friptura într-un 
vas și se dă la cuptor la foc 
mare 20 minute până se 
rumenește puțin și se unge 
din -când în când cu 
miere/sosul din tava.

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

8 iulie
de-a lungul timpului

1392: Menționarea prezenței monedelor emise de Țara 
Românească în cartierul Peri. din Constantinopol

1497: Vasco da Gama începe prima călătorie pe mare 
din Europa spre India, înconjurând Africa;

<"|| 1868: A apărut, la Iași, manualul lui Irfh Creangă:
,;Metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei I-a pri- 

are"
1873: Poetul francez Paul Verlaine. încercând să-l ucidă 

pe amantul său, Arthur Rimbaud - un alt poet francez -, îi 
|«produce o rană gravă

1889: A fost publicată prima ediție a cotidianului amer- 
Scan economic și financiar „Wall Street Journal"

2001: Trupul neînsuflețit al cântăreței de fado, Amalia 
■Rodrigues, decedată la 6 octombrie 1999, la vârstă de 79 de 
(uni, a fost transferat în Panteonul național din Lisabona, în 
isata rezervată scriitorilor portughezi.

le Legile lui Murphy
© © ©

Pentru a fi popular, dă-le oameni
lor vești bune despre obiceiurile lor 
proaste.

© © ©
în orice bază de date, cele care par 

evident corecte vor conține erori.
© © ©
Este firesc pentru o virgulă zeci

S-au născut:

1621: Jean de la Fontaine, autor francez de fabule (d. 
1695)

1839: John D. Rockefeller, om de afaceri, filantrop 
american (d. 1937)

1903: Carlo Zecchi, pianist, pedagog și dirijor (d. 1984)
1910: Achim Stoia, compozitor român (d. 1973)'
1951: Anjelica Huston, actriță americană
1955: Mihaela Mitrache, actriță româncă de teatru și 

film (d. 2008)
1960: Ion Marin, dirijor român, fiul lui Marin Constan

tin

Ai o gândire pozitivă și un mod 
relaxant de a trata lucrurile. Profită de 
acest lucru pentru a te menține în 
formă, cu o hrană echilibrată și prac
ticarea regulată a unui sport. Din când în cân
alege o ședință de masaj sau de înfrumusețări

Dacă vrei să menții un climat ar
monios în familie, va trebui să faci mai 
devreme sau mai târziu concesiile 
necesare. începe chiar de astăzi. Vei
vedea că rezultatele te pot surprinde r' -ui 
mod foarte plăcut și te vei simți încurajat.

Comemorări:

1822: Percy Bysshe Shelley, poet englez (n. 1792) 
1930: Gustav Weigand, filolog german (n. 1860) 
1956: Damian Stănoiu, prozator român (n. 1893) 
1962: Georges Bataille, scriitor francez (n. 1897) 
1967: Vivien Leigh, actriță britanică (n. 1913) 
1984: Brassaî, pictor, francez (n. 1899)
1994: Kim Ir Sen, politician coreean (n. 1912)

Foarte dinamic la locul de W 
muncă, ești temător și agitat in dome- > 
niul afectiv. Te macină ideea că vei Ș 
vedea cum ființele iubite se vor 
îndepărta de tine.

Astrele îți oferă astăzi mari 
avantaje pe plan profesional. Ești în 
cea mai bună formă. Judeci lucrurile 
cu obiectivitate și ești ponderat în
gesturi. Vei reuși să te impui și să faci unei 
schimbări în zilele ce vor urma..

Simți o nevoie imperativă de 
independență Și îți schimbi starea de 
spirit destul de des. Această atitudine

mală să fie așezată greșit.
© © ©
O eroare care se poate strecura 

într-un calcul se va strecura acolo și 
astfel încât să aducă cel mai mare pre
judiciu întregului calcul.

© © ©
Dacă un experiment reușește din 

prima, înseamnă că ceva nu ai făcut 
bine.

© © ©
Tehnologia este dominată de două 

feluri de oameni: cei care înțeleg ceea 
ce nu conduc și cei care conduc ceea 
ce nu înțeleg.

© © ©
Substanțele necesare pentru expe

rimentul de ieri trebuie comandate nu 
mai târziu de mâine la prânz.

ar putea să-i facă rău partenerului de 
viață. Nu uita să-i arați ce înseamnă el pentr

Ești într-o formă fizică bună,
însă acest lucru nu înseamnă că trebuie s
întinzi coarda. Alege să ții un regim i? ed 
consumul de țigări sau alcool.

Ferește-te să faci speculații în
doielnice. Astrele refuză să-ți acorde 
vreo șansă astăzi și se poate să pierzi
bani. Gândește-te bine înainte de a acționa <
înffânează-ți nerăbdarea.
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Actualitate 3Vă gândiți să vă schimbați mobila sau să închiriați ceva nemobilat, mai 
ieftin? Vestea bună este că și magazinele de mobila au intrat în febra 
reducerilor. O mână de ajutor măi primiți și de la Fisc, care execută 
silii mobilierul mai multor companii din diverse colțuri ale țării- Joi, 8 iulie 2010

Un devean va plăti impozit pentru 22 de imobile
2.800 de deveni, care au în proprietate mai multe imobile, și-au depus, până acum, declarațiile 

pentru impozitul pe clădiri, la Serviciul Public Impozite și Taxe Locale (S.PLT.L) Deva
Deținătorii de imobile care 

intră sub incidența ordonanței, 
care prevede majorarea impo
zitelor pentru persoanele care 
dețin mai multe locuințe, tre
buie să depună o declarație 

specială la autoritățile admi
nistrației locale unde au domi
ciliul, dar și acolo unde sunt 
situate celelalte imobile. Nu
mărul cel mai mare de clădiri 
deținute de un propietar se ri- 

jcă la 22. Devenii care vor 
achita până la sfârșitul lunii 

septembrie diferențele de plată 
vor beneficia de o bonificație 
de 5 la sută. Dacă termenul 

scadent de plată este depășit, se 
- " aplica majorări de doi la 

sută pe lună.

Hunedorenii care au în propietate 
două sau mai multe clădiri vor fi taxați 
suplimentar.

Modificarea legii 571/2003 a Co
dului Fiscal prin intermediu OUG 
59/2010 prevede majorarea impozitelor 

pentru persoanele care dețin mai multe 
locuințe. Diferențe, rezultate în plus 
prin modificarea legii, vor trebui să 
plătească și proprietarii de autoturisme 
cu capacitate cilindrica mai mare de 
2.000 de centimetri cubi.

Ordonanța de Guvern, publicată în 
Monitorul Oficial la sfârșitul lunii tre
cute, a intrat în vigoare de la 1 iulie. 
Măsura urmărește realizarea unui 
echilibru între nivelul veniturilor și al 
cheltuielilor și va fi în vigoare până la 
sfârșitul anului.

Taxa pe clădiri nu va fi aplicată și 
în cazul imobilelor moștenite, iar dacă 
acestea sunt dobândite sub o altă formă, 
impozitul va fi mai mare cu 65 la sută 
pentru prima casă, în afara celei de 
domiciliu, cu 150 la sută pentru a doua 
și cu 300 la sută pentru a treia.

Impozitul majorat se va determina 
în funcție de ordinea în care 
proprietățile au fost dobândite, așa cum 
rezultă din documentele ce atestă cali
tatea de proprietar.

Prevederile inițiale 
au fost modificate

Prevederile inițiale, privind apli
carea unor impozite suplimentare pen

tru cei care au mai multe locuințe, con
stau în aplicarea unei taxe de solidari
tate, însă varianta inițială a OUG a fost 
modificată la începutul acestei 
săptămâni, într-o ședință de Guvern.

Acestea prevedeau ca persoanele 
fizice, care au în proprietate două sau 
mai multe clădiri cu destinație de 
locuință, neînchiriate, urmau să plă
tească în anul 2010 o taxă de solidari
tate reprezentând 50 la sută din 
impozitul datorat în 2010 pentru prima 
clădire, în afara celei de la adresa de 
domiciliu, 100 la sută din impozit pen
tru a doua și 200 la sută pentru a treia 
și următoarele.

Impozite mai mari și 
pentru autovehicule

Și impozitarea autovehiculelor a 
fost modificată, iar noile taxe se aplică 
tuturor categoriilor, chiar dacă procen
tajele cele mai mari revin mașinilor cu 
motoare a căror capacitate cilindrică 
depășește 2.000 de centimetri cubi.

Astfel, cei care dețin motorete, 
scutere sau autoturisme, cu capacitatea 
cilindrică până la 1.600 de centimetri 
cubi, inclusiv, vor plăti un leu în plus la 
fiecare 200 centimetri cubi.

Posesorii de mașini cu capacitatea 
cilindrică între 1.601 și 2.000 de cen
timetri cubi vor scoate din buzunar mai 
mult cu 12 până la 15 lei.

In schimb, pentru autovehicule de 
peste 2000 de centimetri cubi, 
majorările sunt substanțiale și sunt 

cuprinse între 210 și 630 de lei, dar 
depășesc 1.275 de lei pentru mașinile 
cu capacitate cilindrică de peste 3.000 
de centimetri cubi.

Irina Năstase

Prețurile din piața agroalimentară, 
greu de digerat pentru deveni

Piețarii din Deva s-au ținut de promisiune și au scumpit majoritatea 
produselor, odată cu intrarea în vigoare a noi taxei pe valoare adăugată.

Creșterea taxei pe valoare 
adăugată de la 1 iulie a scum

pit majoritatea produselor 
aflate pe piață. De la aproape o 

săptămână de la instaurarea 
noilor reglementări, comer- 
cianții din piața centrală a 

Devei au mărit prețul de la ta
rabă, din cauza creșterii chirii
lor și a costului carburanților.
O nouă mărire este așteptată 
în următoarea perioadă, din 
cauza ploilor abundente din 
ultimele săptămâni, care au 

C. npromis multe dintre cultu-
rile existente. Cunoscutele roșii de Brănișca sau

de Arad sunt, începând cu această

Devenii care tânjesc la o salată de 
legume trebuie să se obișnuiască să 
mănânce în perioada următoare, mai 
puțin. Prețul legumelor existente pe 
tarabele comercianților din piața 
agroalimentară au urcat și continuă să 
urce vertiginos. Chiria mărită, prețul 
ridicat al carburanților și culturile com
promise din cauza ploilor abundente 
sunt principalele motive pentru care de
venii vor plăti mai mult pentru legume 
și fructe.

Roșiile și ardeii 
grași, printre cele 
mai scumpe legume 

săptămână, mai scumpe. Dacă până 
acum, pentru un kilogram de tomate, 
devenii scoteau din buzunar în jur de 
2,5 lei, acum, un kilogram de roșii 
ajunge la 3,5-4 lei. Și ardeii grași sunt 
mai scumpi odată cu ultimele 
modificări. Pentru un kilogram, piețarii 
cereau, ieri, înjur de 3,5 lei, față de 2,5 
cât cereau la finele lunii iunie. Pe lista 
legumelor a căror prețuri au crescut în 
această perioadă mai sunt, varza, ceapa, 
vinetele și castraveții, toate având ca 
preț de tarabă cu cel puțin 50 de bani și 
cel mult 1 leu în plus față, de luna re
cent încheiată. „Era și normal să 
ridicăm prețurile. Până la urmă este 
vorba de munca noastră. De luna vi
itoare vom plăti mai mult pentru chirie, 
iar benzina și motorina s-au scumpit 
deja și sigur se vor mai scumpi. Oa
menii strâmbă puțin din nas, nu vor mai 
cumpără un kilogram, ci doar jumătate, 
însă tot la noi vor veni”, spune unul din 
comercianții de roșii de Oltenia.

Devenii sunt deja împăcați cu gân
dul că vor avea de plătit mai mult și 
pentru legume și fructe, fiind de părere 
că această creștere a prețurilor era 
evidentă și inevitabilă. „Era de așteptat 
ca totul să fie mai scump acum. Trebuie 
înțeleși și țăranii care muncesc pentru 
ca noi să avem ce duce acasă, pentru că 
au de plătit și ei chirii, transport și alte 
cele. Dacă nu îmi voi mai permite un 
kilogram, voi cumpăra mai puțin din 
fiecare. Problema e că sigur va mai veni 
un alt val de scumpiri, multe dintre cul
turi fiind deja compromise din cauza 

ploilor însemnate. Atunci ne va fi din 
ce în ce mai greu”, e de părere Virgil 
Stanca, unul din devenii aflați la 
cumpărături.

Fructele
și mezelurile, 
„delicatese” pentru 
mulți dintre deveni

Nici fructele nu au prețuri care să 
încurajeze locuitorii orașului să prepare 
o salată de sezon. Pentru un kilogram 
de caise sau de piersici, vânzătorii cer 
în jur de 6,5 lei, în timp ce pepenele 
roșu se vinde cu aproximativ 2 lei, iar 
cel galben cu 50 de bani mai mult. De 
asemenea, producătorii de mezeluri 
care au magazine în piața 
agroalimentară au scumpit și ei pro
dusele din came cu unu sau doi lei la 
kilogram. Cei mai afectați de acest val 
de scumpiri sunt pensionarii, pentru 
care fructele sau mezelurile vor deveni 
în curând adevărate „delicatese”. „Rar 
ne mai permitem să ne răsfățăm cu 
fructe de sezon. Kilogramul de caise 
sau piersici e mult prea scump pentru 
posibilitățile noastre, iar de mezeluri ce 
să mai zicem, la ce prețuri sunt acum, 
vorba românului, mai răruț că-i mai 
drăguț!”, a spus Maria Oltean, o 
penisonară din Deva.

Claudiu Sav

Semafoarele 
din Hunedoara 
se voi repara 
astăzi

Circulația în cinci dintre 
cele mai aglomerate inter

secții, din municipiul Hune
doara, se desfășoară haotic 
de mai multe săptămâni, din 
cauza semafoarelor stricate.
Autoritățile locale ne asi

gură, însă, că problema va fi 
soluționată în cursul zilei de 

astăzi.

Potrivit șefului biroului admin
istrativ, din cadrul Primăriei Hune
doara, defecțiunea semafoarelor a 
fost cauzată de o furtună puternică.

Mecanismele au fost afectate 
de trăsnet și au fost trimise la o 
firmă din București, pentru 
reparații.

„Sunt la curent cu problema 
semafoarelor din oraș. Situația s-a 
prelungit, pentru că nu am primit de 
la București automatele reparate. 
Am telefonat și voi mai telefona la 
firma care se ocupă de reparații. 
Mâine vom primi automatele și 
vom repara semafoarele”, declară 
șeful biroului administrativ din 
cadrul Primăriei Hunedoara, 
Marinei Poantă.

Până când becurile stopurilor 
se vor aprinde din nou, hunedorenii 
vor fi supuși la un stres suplimentar 
în trafic, fie că sunt pietoni sau 
șoferi.

(D. M.)



Moneda națională a continuat să se aprecieze ușor
în prima parte a ședinței interbancare de miercuri, pentru a cincea 
ședință consecutiv, astfel că referința publicată de BNR 
a scăzut cu 0,73 bani, la 4,2320 lei/euro.

Accident pe DN7

Conducătorul unui autotur
ism a fost ușor rănit în urma unui 
accident de circulație produs ieri 
dimineață, pe DN7, în localitatea 
Leșnic. Mihai S., în vârstă de 25 
de ani, din localitatea Poiana, 
județul Botoșani, în timp ce con
ducea un autoturism cu remorcă 
pe DN7, din direcția Deva spre 
Arad, pe raza localității Leșnic, 
din cauza vitezei neadaptate la 
condițiile de drum, a pierdut con
trolul asupra volanului și a 
acroșat cu remorca autoturismul 
condus regulamentar din sens 
opus de Valentin C., în vârstă de 
59 de ani, din Timișoara. în urma 
accidentului, conducătorului auto 
Valentin C. a suferit leziuni 
ușoare. în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare penală.

(M.T.)

Subvenții pentru apicultori

Până în data de 16 august 
apicultorii hunedoreni pot solicita 
acordarea subvențiilor pentru 
sprijinirea activităților apicole din 
acest an. Schemele de ajutor prin 
care se acordă bani se referă la 
combaterea varoozei, cumpărarea 
de matei provenite din ferme de 
elită și de multiplicare, roiuri la 
pachet, roiuri pe faguri și familii 
de albine. Resursele financiare 
disponibile provin din fonduri eu
ropene și de la bugetul de stat. 
Crescătorii de albine nu pot so
licita sprijin individual, ci doar 
prin intermediu] formelor asocia
tive din care fac parte, respectiv 
asociații de crescători de albine, 
uniuni apicole, cooperative sau 
grupuri de producători. Struc
turile asociative vor adresa 
Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) Hune
doara cererea de plată, pe baza 
solicitărilor membrilor.

rciL)

Primăria Deva 
numără becurile

Biroul pentru monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilități 
publice din cadrul Primăriei mu
nicipiului Deva, împreună cu SC 
Luxten-Lighting SA a demarat un 
amplu program de audit al sis
temului de iluminat public din 
Deva, în vederea preluării inte
grale a inventarului de 
elemente componente aflat, mo
mentan, în proprietatea distru- 
ibuitorului de energie electrică, 
SC Enel-Energie SA. Programul 
a început în luna iunie și se va 
derula până în 10 august. Așadar 
în unele zone ale orașului vor 
putea fi observate becuri, din sis
temul de iluminat, aprinse în cur
sul zilei. Este vorba de verificarea 
acestora, nu de o defecțiune a sis
temului.

v=

Un pas spre civilizație
Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
De luna viitoare toate institu
țiile publice vor trebui să im

plementeze un sistem de 
colectare selectivă a deșeurilor. 
Conducătorii instituțiilor riscă 
să încaseze amenzi substan

țiale dacă nu pun la punct sis
temul de colectare selectivă a 
hârtiei, plasticului, sticlei și 

metalului.

Un act normativ apărut recent im
pune obligativitatea colectării selective 
a deșeurilor în instituțiile publice. în
cepând de luna viitoare, în toate 
instituțiile publice, deșeurile de hârtie, 
carton, plastic, metal și sticlă trebuie să 
fie strânse în containere diferite, col
orate și inscripționate corespunzător. 
Conducătorii instituțiilor vor trebui să 
desemneze angajați din compartimentul 
administrativ, care se vor ocupa de 
această problemă și care vor putea fi 
sancționați disciplinar în cazul neîn- 
deplinirii atribuțiilor.

( A
Acțiune a polițiștilor 
în comuna Vorța
50 grame pulbere militară, 
un cartuș cu glonț de cali
brul 5,6 mm, 600 grame 
pulbere diferită și 58 de 
bucăți de capse pentru 

confecționat cartușe de vâ
nătoare au găsit polițiștii 
în locuințele a doi bărbați 

din comuna Vorța.

Polițiștii Serviciului Arme, 
Explozivi, Substanțe Periculoase 
au efectuat percheziții la domi
ciliile a doi bărbați din comuna 
Vorța, percheziții în urma cărora 
au găsit mai substanțe explozive 
interzise de lege.

în urma cercetărilor, oamenii 
legii au stabilit că cei doi bărbați, 
în vârstă de 85, respectiv 56 de 
ani, au deținut fără drept, în 
locuințe, cantitatea de 50 grame 
pulbere militară, un cartuș cu 
glonț de calibrul 5,6 mm, 600

Containere colorate 
și planuri detaliate

în birouri și la fiecare etaj vor fi 
amplasate câte trei recipiente sau con
tainere colorate și inscripționate 
corespunzător tipului de material colec
tat: albastru pentru hârtie și carton, gal
ben pentru plastic și metal, alb/verde 
pentru sticlă albă/sticlă colorată. De 
asemenea, se vor elabora planuri detal
iate privind colectarea selectivă, 
angajații vor fi instruiți, iar vizitatorii 
informați cu privire la modul de 
colectare a deșeurilor. Fiecare instituție 
trebuie să încheie contracte de predare 
a deșeurilor colectate selectiv cu un op
erator economic autorizat în vederea 
reciclării și tratării corespunzătoare. 
Firma colectoare trebuie să ridice 
deșeurile la intervale de maxim 30 de 
zile. Instituțiile publice vor trebui să 
păstreze o evidență strictă a cantităților 
de deșeuri predate prin intermediul 
unui registru special și să raporteze 
volumul de deșeuri colectat Agenției

Georgeta Barabaș, 
director al Agenției pentru 

Protecția Mediului Hunedoara

i „Colectarea selectivă se aplică k< 
instituția noastră de cinci ani. Actul 
legislativ este foarte bun, deși era mai 
bine dacă educația ecologică s-ar fi 
făcut prin intermediul educației civice. 
Dai acum există o lege și să sperăm că 
ecologizarea se va realiza prin acest 
act normativ. în ceea ce privește 
agenții economici care preiau deșeuri, 
în județ există suficienți operatori 
autorizați pentru ca prevederile legii 
să poată fi aplicate”.

grame pulbere diferită și 58 de 
bucăți de capse pentru 
confecționat cartușe de 
vânătoare.

De asemenea, polițiștii au 
mai stabilit că cei doi dețin 
substanțele explozive de aproxi
mativ șase ani, de la un fost 
vânător și posesor de permis de 
armă, care a decedat.

„întreaga cantitate de pul
bere și muniție a fost ridicată în 
vederea expertizării, cercetările 
fiind continuate pentru a se stabili 
dacă respectivele substanțe au 
fost folosite în activități de bra
conaj cinegetic”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara, inspector Bogdan Nițu.

în cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul comiterii 
infracțiunilor de nerespectare a 
regimului armelor și munițiilor și 
nerespectare a regimului materi
ilor explozive.

Mihaela Tămaș

pentru Protecția Mediului. Actul leg
islativ prevede amenzi usturătoare apli
cate managerilor instituțiilor sau 
firmelor colectoare în cazul colectării 
sau preluării nediferențiate a deșeurilor.

Adriana Ardeu, 
director Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

„Legea recent apărută este bună, ideea colectării selective aplicându-se 
în alte țări de foarte multă vreme. Ia instituția noastră colectăm deja separat 
deșeurile de hârtie în vederea reciclării. O să identificăm spațiile în care vor 
fi amplasate recipientele pentru colectarea selectivă și vom instrui angajații 
în vederea aplicării acestor măsuri”.

Ce se colectează selectiv 
și ce nu

Plastic și aluminiu (container galben»
Se pot colecta selectiv:
Recipiente de plastic pentru băuturi 
(PET-uri) și cele ale produselor lac
tate
Recipientele produselor cosmetice și 
detergenților
Caserole de plastic și polistiren, far
furii de plastic și pungi de plastic, 
spălate în prealabil
Dopuri metalice
Conserve de metal
Doze de aluminiu

Hârtie (container albastru)
Se pot colecta selectiv: Nu se colectează selectivi
Pungi de hârtie Deșeuri de ambalaje din hârtie
Cutii de carton sau carton contaminate
Ambalaje pentru sucuri și lac- Hârtia cerată 
tate

Sticlă (container verde)
Se colectează selectiv: mentire

Recipiente de sticlă provenite Sticle 
de la băuturi și produse aii- Borcane

Nu se colectează selectiv:
Porțelan
Cristal
Oglindă
Becuri și neoane 

Abaterile de la norme vor fi constatate 
și sancționate de către comisarii Gărzii 
de Mediu.

Cătălin Rișcuța

Spray-uri alimentare și cosmetice
Nu se colectează selectiv:
Ambalaje de plastic care conțin 
substanțe toxice, corozive sau ulei de 
motor
Tacâmuri de plastic
Seringi
Ghivece de flori
Jucării de plastic
Folie de aluminiu
Veselă, tacâmuri și pahare din metal

Sticlă rezistentă la temperaturi 
înalte
Ves elâ, pahare31



Peste 100 de case s-au prăbușit în localitatea moldoveana Nemțeni 
(raionul Hâncești), inundată după ce Prutul a rupt un dig de protec
ție. De altfel, Peste 1.500 de locuitori din satul Cotul Morii urmează 
să fie evacuați de urgență, după ce Prutul a ieșit din matcă pe secto
rul din Republica Moldova și a inundat mai multe case din localitate.
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bulgaria va participa la dezvoltarea 
proiectului South Stream
Bulgaria a acceptat să parti- 

• țipe la proiectul de gaze natu- 
ale South Stream și va semna 
un acord în acest sens săptă- 
nâna viitoare, a declarat vice- 
tremierul rus, Viktor Zubkov, 
citat de agenția Ria Novosti.

Acordul privind participarea Bul- 
ariei la South Stream va fi semnat pe 
6 iulie, a afirmat Zubkov. „Putem 
rune că am ajuns la un acord complet 
ii guvernul bulgar, iar șeful executivu- 
li a confirmat că Bulgaria se va alătura 
roiLVului South Stream. Toate prob- 
:mele cu rezolvare urgentă vor fi re- 
olvate pe baza calendarului propus și 
dus de noi”, a adăugat oficialul rus.

Moscova a convenit cu Sofia să 
tilizeze conductele de gaze deja exis- 
:nte în Bulgaria și o majorare a voiu
lui' > gaze care tranzitează teritoriul 
ulgar' a mai spus Zubkov. Gazprom, 
îonopolul rus al exporturilor de gaze 
iturale, a anunțat în iunie posibilitatea

55% dintre români cred că situația 
financiară a familiei se va înrăutăți 
in următorul an
Aproximativ 65% dintre ro
mâni cred că situația finan- 

e:nră a familiei lor se va 
în^utăți în următoarele 12 

luni, într-o mai mică sau mai 
nare măsură, după ce în urmă 

cu un an doar trei din zece 
persoane estimau acest lucru, 
•otrivit Barometrului de încre
dere a Consumatorului, reali

zat de GfK.

Atunci când compară starea lor 
nanciară prezentă cu cea de acum un 
a, 68% dintre cei chestionați afirmă că 
ceasta s-a degradat și doar 5 procente 
ăiesc mai bine decât în 2009, potrivit 
udiului realizat de compania de cerc- 
‘are GfK. în luna iunie, indicele de în- 
red*“ț. a populației măsurat de

modificării traseului gazoductului, 
acesta urmând a trece prin România și 
nu prin Bulgaria, după ce Borisov a de
clarat că Sofia va renunța la mai multe 
proiecte energetice care implică Rusia.

Rusia dezvoltă South Stream, una 
dintre soluțiile Gazprom pentru ocol
irea Ucrainei, în prezent țară importantă 
în transportul gazului rusesc spre Eu
ropa, după ce livrările au fost perturbate 
în mai multe rânduri în ultimii ani de

Barometrul de încredere a Consuma
torului a înregistrat cea mai mare 
scădere din ultimii zece ani, atingând 
79%, față de 40% în urmă cu doi ani.

„Această stare accentuată de pes
imism se datorează în cea mai mare 
măsură programului guvernamental de 
austeritate care a dus la deteriorarea 
situației economice generale, deterio
rare resimțită de peste 90% din 
populația țării. Românii sunt destul de 
pesimiști și atunci când vine vorba de 
viitor, 78% nu se așteaptă ca situația să 
se îndrepte din punct de vedere eco
nomic în perioada următoare”, conform 
GfK.

De asemenea, 85% dintre per
soanele chestionate anticipează o 
creștere a șomajului, în timp ce numai 
4% sunt optimiști în această privință. 
„Pentru 8 din 10 români perioada pe 
care o traversăm este un obstacol în 
calea economisirii. Nici următorul an 
nu pare să fie unul favorabil punerii 

disputele dintre Kiev și Moscova 
privind tarifele de tranzit și datoriile 
părții ucrainene către grupul rus. Gazo- 
ductul va aduce gaze naturale din 
Rusia, pe sub Marea Neagră, către 
statele est-europene membre ale UE și 
apoi spre nordul Italiei. Grupul 
Gazprom a anunțat că este pregătit să 
înceapă construcția conductei în 2013.

banilor deoparte, peste 85% spunând că 
nu intenționează să facă acest lucru, 
principalele cauzele fiind evoluția 
prețurilor și a ratei șomajului”, se 
precizează în studiu.

Doar unul din zece români speră 
la o scădere a prețurilor în următoarea 
perioadă. Achizițiile de case sau mașini 
nu intră la capitolul priorități de 
investiție pentru români. „Intenția 
scăzută privind cumpărarea acestor 
bunuri s-a menținut constantă în ul
timele nouă luni, 91%, respectiv 87% 
declarând în luna aprilie că este foarte 
puțin probabil să își ia o locuință sau un 
autoturism în următorii doi ani. Mai 
mult de trei sferturi dintre cei 
chestionați nu consideră că este o 
perioadă favorabilă cheltuirii unor 
sume importante nici pentru renovarea 
casei: cumpărarea unei centrale pentru 
încălzire, a unor noi obiecte sanitare”, 
se mai arată în studiul companiei de 
cercetare.

România, locul Joi în lume 
Jupa ușurința 
cu care se înființează 
o societate'âu capital străin

România ocupă locul doi în 
lume după ușurința cu care se 
înființează o societate cu răspundere 
limitată cu capital străin, după Slova
cia, în condițiile în care acest proces 
necesită șapte proceduri și 11 zile, 
potrivit unui raport publicat miercuri 
de Banca Mondială. Indicele privind 
ușurința cu care se înființează o soci
etate străină, care evaluează 
regimurile de reglementare pentru a 
întemeia o afacere, este de 89,5 în 
România și de 92,1 în Slovacia, în 
condițiile în care maximul este 100.

La polul opus față de România 
și Slovacia, se găsesc state precum 
Ghana, unde timpul necesar fondării 
unei afaceri este de 72 de zile, Arabia 
Saudită și Angola, în care înte
meierea unei firme durează cel mai 
mult, respectiv 263 de zile, adică 
aproape nouă luni. Indicele privind 
ușurința cu care se înființează o soci
etate străină se concentrează pe mai 
multe zone, precum restricțiile 
alcătuirii consiliului de directori sau 
numirii directorilor, cerințele de a uti
liza o a treia parte (consilier, notar, 
etc.) în timpul procedurilor de 
înființare a societății, restricții 
privind deținerea unui cont bancar în 
valută, cerințe minime de capital și 
disponibilitatea serviciilor electron
ice (legislație, reglementări, docu
mente și înregistrare online).

în România, în afară de proce
durile impuse pentru o companie 
autohtonă, companiile mamă care 
înființează o filială în România tre

Grecia, paralizată joi 
de o nouă grevă generală

Transporturile și serviciile publice 
vor fi perturbate din nou joi în Grecia, 
unde sindicatele organizează o nouă 
grevă, în semn de protest față de re
forma sistemului de pensii și de 
măsurile de austeritate decise de gu
vern.

Cea de-a șasea grevă generală 
organizată în acest an va afecta trans
porturile feroviare, aeriene și mar
itime și îi va împiedica pe turiști să 
ajungă în insulele grecești. Cele două 
principale companii aeriene elene, 
Olympic Air și Aegean, urmează să an
uleze 34 de zboruri și să amâne alte 45 
curse, printre care se numără și curse 
internaționale. O grevă de patru ore a 
controlorilor aerieni, începând cu ora 
7.00 GMT, va afecta și alte companii 
aeriene care operează în Grecia. "în 
aceste patru ore, nu va zbura nici un

buie să-și legalizeze și să-și traducă 
documentele în străinătate. Compani
ile străine nu au nevoie să obțină o 
aprobare pentru investiții. în 
general, investitorii străini au dreptul 
în România oe a investi în nroporție 
de 100% în orice sector deschis 
societăților private autohtone, 
excepția făcând sectoarele oe trans
port aerian național și internațional, 
unde participația străină la capital 
este limitată la maximum 49%, ca și 
în alte țări din Uniunea Europeană, 
pentru investitorii care nu provin din 
țări din Zona Economică Europeană.

avion", a declarat un purtător de cuvânt 
al aeroportului din Atena. Greva va 
bloca și transportul urban la Atena, dar 
va afecta și administrația, spitalele și 
companiile publice, precum și 
presa, după ce sindicatul ziariștilor a 
anunțat că va participa la mișcarea de 
protest.

Protestul a fost convocat de două 
mari centrale sindicale - GSEE pentru 
sectroul privat și Adedy pentru 
funcționarii publici - și de Frontul 
sindical comunist Pame. în cursul 
dimineții, în marile orașe elene sunt 
programate și marșuri de protest. 
Măsurile de austeritate au fost adoptate 
de guvernul socialist la solicitarea UE 
și FMI, în schimbul unui ajutor finan
ciar masiv, în valoare de 110 miliarde 
de euro, pentru o perioadă de trei ani.
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Andreea Raicu și Tudor Chirilă,
separați dar împreună

Se spune că dragostea adevărată rezistă 
timpului, iar zicala aceasta pare să se 
potrivească în cazul Andreei Raicu și a lui 
Tudor Chirilă. Dacă în urmă cu o săptămână au 
apărut primele speculații că Andreea Raicu și 
Tudor Chirilă și-au mai dat o șansă iubirii lor, 
după ce cântărețul a fost zărit ieșind dimineața 
din casa vedetei, acum însă bănuielile tind să 
devină o certitudine și asta după ce perechea a 
avut parte de un weekend la mare împreună. 
Veniți separați, fiecare cu treburile lui - Andreea 
pentru o ședință foto, Tudor pentru un concert 
- cei doi s-au întâlnit la Năvodari.

Porivit Cancan, drumurile li s-au intersec
tat sâmbătă dimineață, când solistul trupei Vama 
și-a găsit fosta parteneră pe plajă. Fără să ezite 
nicio clipă, Tudor a invitat-o pe vedetă la con
certul lui, iar Andreea a acceptat.

Ca un adevărat cavaler, imediat după 
reprezentație, a condus-o pe prezentatoare la 
vila în care era cazată. însă nu a fost singura în

Ramona Bădescu se întreține
cu drojdie de bere
Când ai 42 de ani și arăți ca la 32, nu 
poate fi decât plăcut să vorbești des

pre trucurile frumuseții tale. Ramona 
Bădescu, de exemplu, mărturisește că 

fizicul ei se datorează unor reguli 
stricte pe care le respectă 

cu sfințenie.

Cătălin Crișan s-a logodit
la Ierusalim

Ce face un bărbat care își recapătă liber
tatea după o căsătorie de 14 ani? Dacă este cazul 
lui Cătălin Crișan, răspunsul este simplu: se 
logodește. Așa a procedat interpretul, care i-a 
dat inelul Alinei Cupșa pe pământ sfânt.

Evenimentul a avut loc la sfârșitul lunii 
iunie, în Biserica Română din Ierusalim, aflată 
în apropierea Sfântului Mormânt. O surpriză pe 
care interpretul a reușit să i-o facă iubitei sale, 
care nu a știut nimic despre intențiile lui.

„Alinei i-au dat lacrimile de bucurie când 
a primit inelul de logodnă de la Cătălin. Slujba 
a durat 20 de minute, iar la sfârșit cei doi au 
primit certificatul cu numărul 1001, care atestă 
logodna”, a dezvăluit o sursă. Iar cântărețul a

tâmplare de acest fel.
Și a doua zi au avut parte de întâlniri ne

programate, semn că cineva acolo sus are noi 
planuri pentru cei doi.

„Nu fumez, nu mă droghez, nu beau al
cool, decât un pahar de vin roșu uneori. 
Mănânc soia, lucruri integrale, dar nu mă 
chinui și nu fac excese de cantități. îmi place 
să pun grâu la încolțit, să-l țin acolo 48 de 
ore, după care îl amestec la o salată mixtă, cu 
ulei, sare și condimente. Face foarte bine la 
organism!”, a declarat vedeta pentru Perfecte.

Un alt secret al Ramonei este drojdia de 
bere, pe care o folosește atât pentru a-și 
întreține podoaba capilară, dar și pentru reîn
tinerirea pielii.

„Am perioade în care mănânc bucățele 
de drojdie de bere, care e bună pentru păr, îi 
dă mai multă strălucire și întărește firul de 
păr, dar și pentru piele, o face mai catifelată 
(..) Atunci când trec anii, e mai greu să 
accepți un rid făcut cu sacrificiu. Eu mă în- 

' grijesc, mă hidratez, folosesc măști bune pen
tru față, îmi exfoliez corpul și fața o dată pe 
săptămână”, explică vedeta.

Totodată, Ramona mărturisește că face 
mult sport. De la banalele exerciții de fitness, 
la yoga și pillates, pentru că nu doar aspectul 
fizic contează, ci și psihicul. în special într-o 
lume nebună, nebună de tot, cum este show- 
bizul italian.

Frumoasa născută în Craiova este însă 
pregătită pentru orice și, deși are 42 de ani, 
cu siguranță încă mai are doi-trei ași în 
mânecă pregătiți să fie aruncați în joc la mo
mentul oportun.

confirmat, fericit, vestea.Să fi răsărit din nou 
soarele dragostei adevărate pe strada lui Cătălin 
Crișan? Oricum, pentru el viața a mers înainte 
după divorțul din toamna anului trecut. Iar dacă 
fosta lui soție, Lucia Bubulac, nu consideră că 
a sosit momentul să se implice într-o nouă 
relație, interpretul a ales alt drum,cel al iubirii.

Datinii Minogue a iiăseut un băietei
Ihtnnii Minogue a devenit pentru primo oară mamă, cântăreața australiana născând un băiețel 
tuni, in orașul ei natul, Melbourne, informru~.ă contactmusic.com. ( im fă ceața si partenerul ei de 
viața, jucătorul de rttgby Kri.s Smith. au anunțat în luna ianuarie că vor deveni părinți In aceasta 
vară. \așîereu a avut loc in Melbourne, orașul natul al artistei australiene, potrivit Herald Sun.

Andra a refuzat la 18 ani,
oferta Playboy
Andra și Cătălin Măruță au reușit să 

își trăiască povestea de iubire în lumea 
nebună a showbizului autohton și se 

pare că au găsit rețeta fericirii. Secretul 
lor? Dragostea, respectul unuia 

față de meseria celuilalt 
și bucuria de a fi împreună.

„E foarte bine să stai în casă cu Cătălin 
Măruță... Viața lângă el e foarte veselă și colorată, 
iar faptul că, o vreme, am fost la televiziuni con
curente e aproape cool, adică aveam un schimb per
manent de experiențe, de păreri... Oricum, un cuplu 
nu e afectat de concurența televiziunilor. Cum spune 
românul, una-i una, alta-i alta”, a mărturisit 
cântăreața pentru revista Star.

însă, deși este o femeie ocupată, Andra își mai 
face timp și pentru treburile casnice. „Mă ocup de 
lucrurile zilnice, fac un pic de ordine și pregătesc 
câte ceva în fugă, gătesc din când în când, dacă am 
vreo idee nouă, dar în rest, fie mâncăm prin oraș, fie 
improvizăm ceva sau facem vreun grătar afară”, a 
completat vedeta.

Cât privește statutul de cocoș, în familialor nu 
se pune problema. „în casa noastră se cântă muzică 
bună și deci cocoșul și găina cam tac și-ascultă. Nu 
ne-am disputat niciodată vreun «cucurigu» sau vreun 
«cotcodac», nu încercăm niciodată să-l dominăm pe 
celălalt. Eu nu m-am măritat ca să am supuși. Și nici 
Cătălin nu s-a căsătorit ca să-și manifeste orgoliul 
masculin”.

Ca orice vedetă cu state vechi, interpreta a re
cunoscut că a primit și ea oferte tentante de-a lungul 
timpului. Pe care însă le-a refuzat.

„Imediat cum am împlinit 18 ani mi-au propus

Lindsay Lohan stă 3 luni după gratii

Lacrimi în sala de tribunal din Los Angeles, 
unde s-a judecat, marți, procesul lui Lindsay 
Lohan. Vedeta din „Mean Girls” a izbucnit în plâns 
când magistratul a pronunțat sentința: 90 de zile de 
închisoare. Nu a mai avut putere decât să șoptească 
„Whaaaat?” și și-a dat frâu liber suspinelor.

Vedeta va fi încarcerată pentru încălcarea ter
menilor de eliberare condiționată într-un dosar de 
conducere în stare de ebrietate. Fapta s-a petrecut 
în 2007, iar diva a avut probleme de comportament 
până recent. Este drept, de când poartă brățara

un pictorial Playboy. Nu am acceptat, le-am 
mulțumit frumos că s-au gândit la mine și că, prin 
urmare, mă consideră o fată atractivă, mai ales că 
aveau un concept foarte artistic, și ei sunt exigenți de 
felul lor cu frumusețea feminină, însă nu consider că 
mă reprezintă o astfel de idee, de postură... N-aș fi 
fost naturală, n-aș fi fost eu”, a completat interpreta.

Și probabil tocmai asta o face atât de autentică 
și de iubită!

electronică nu a mai băut, dar a lipsit de la șaptx? 
ore din programul privind pericolele reprezentate 
de alcool, curs pe care trebuia să îl urmeze prin de
cizie judecătorească.

Cum s-a ajuns la 90 de zile? Pe scurt: 30 p. • 
tru un prim caz de șofat periculos, 30 - pentru 
primul ei accident auto, din 2007, și încă 30 de zile 
pentru cel de al doilea accident, petrecut două luni 
mai târziu și în cursul căruia, după cum a amintit 
judecătorul, a ignorat șapte semafoare aflate pe cu
loarea roșie, pretinzând apoi că nu era ea la volan 
și că blugii murdari de cocaină pe care îi purta nu 
îi aparțineau.

LiLo va fi încarcerată pe 20 iulie și nu se 
poate bucura de libertate completă nici până atunci 
- brățara care îi monitorizează conținutul de alcool 
în sânge rămâne la glezna ei. Rămâne de văzut câte 
zile va rămâne starul după gratii. Din cauza 
suprapopulării închisorilor din Los Angeles, mulți 
deținuți care se comportă exemplar sunt trimiși 
acasă. Așa s-a întâmplat în cazul lui Paris Hilton, 
eliberată după câteva zile. Se va repeta povestea 
pentru Lindsay Lohan?

contactmusic.com


x

"Dată nu investești m sănătatea ta, atunci sigur vei 
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Ochelarii de soare - accesoriu sau produs medical?
Frumoși și colorați, ochelarii de soare care sclipesc de pe tarabe 
sau din standurile magazinelor nespecializate fac mai mult rău 
decât bine. Odată cu sosirea verii, cei preocupați de modă se în
ghesuie să își cumpere ochelari de soare „în tendințe”, ieftini și 

aspectoși, fără să știe că astfel, își strică singuri vederea.

în realitate, ochelarii de soare nu 
reprezintă un simplu accesoriu, ci un 
produs medical, foarte necesar pentru 
sănătatea ochilor. Ei nu trebuie aleși în 
funcție de aspect, ci în funcție de gradul 
de protecție UV, pe care îl oferă.

Radiațiile solare 
și efectul lor 
asupra ochiilor

Lumina soarelui este compusă din 
valuri de energie transmise pe diferite 
lungimi, în funcție de forma de lumină. 
Multe dintre aceste valuri nici nu ajung 
pe suprafața pământului, fiind filtrate 

atmosferă. Radiațiile solare se îm- 
p^.i în principal din trei tipuri de 
radiații: radiația infraroșie, radiația 
vizibilă și radiația ultravioletă. Fiecare 
dintre aceste trei tipuri de radiații au 
efecte diferite asupra structurilor ocu
lare.

Astfel, radiația infraroșie, căreia i 
se datorează căldura, include undele 
radio, undele electrice, unde infraroșii 
și infraroșii scurte. Doar undele 
infraroșii scurte ajung pe pământ, ac
celerând procesele de evaporare a 
lacrimilor și împreună cu acțiunea vân
tului sau a aerului condiționat sunt re- 
snonsabile de iritația ochilor sau bine 
cunoscuta senzație de „nisip în ochi”.

Radiația vizibilă, datorită căreia 
ochiul percepe culori precum roșu, gal- 
* , verde, albastru și violet, este
aooOrbită în special de retină. Ex
punerea excesivă la lumină puternică 
poate produce arsuri la nivelul retinei, 
în plus, radiațile de acest tip acționează 
și asupra tegumentelor pleoapelor care 
datorită structurii colagenice mai frag
ile se deshidratează mai ușor. Un alt 
efect al acestor radiații este apariția la 
colțul ochilor riduri de expresie.

Cu toate că radiațiile ultraviolete 
ajung pe pământ, doar într-un procent 
de cinci la sută din radiațiile solare, 
efectul lor aspra ochiilor duc la dis
trugerea corneei și a cristalinului. Cu 
cât expunerea la aceste radiații este mai 
intensă cu atât riscul de apariție a 
cataractei este mai mare. Radiațiile ul
traviolete ajung și la retină, unde 
stimulează procesele oxidative și pot 
contribui la progresia degeneres
centelor retiniene.

Cum alegem 
ochelarii potriviți?

Razele ultraviolete au același efect 
de ardere asupra ochiului, ca și asupra 
pielii. De aceea, ochelarii de soare tre
buie să filtreze razele nocive și să pro
tejeze sănătate ochiului. Procesul prin 
care o lentilă capătă proprietăți de filtru 
UV este unul complicat și migălos, de 
aceea alegerea unei perechi de ochelari 
de soare potrivite poate fi dificilă. 
Ochelarii „de uz general” au o 
absorbție de 60-90% din radiațiile viz
ibile și UVA și 95-99% din UVB. în 
condițiile obișnuite este indicată 
folosirea acestui tip de ochelari. De pre
cizat este faptul că gradul de absorbție 
al UV este independent de gradul de 
absorbție al radiațiilor vizibile, de aceea 
trebuie verificat gradul de protecție în
scris pe etichetă. Acesta trebuie să fie 
specificat fie sub formă de procent, fie 
sub forma UV400. Dacă aceste 
precizări lipsesc este mai bine să se 
renunțe la modelul respectiv, indiferent 
de cât de aspectos sau accesibil este. O 
altă „capcană” pentru ochi este și faptul 
că înscrierile nu sunt verificate 
corespunzător, de aceea se recomandă 
achiziționarea unei perechi de ochelari 
din magazinele de optică specializate.

Nu există o recomandare general 
valabil referitoare la culoarea lentilelor, 
cu toate că modelul clasic (lentilele fu-

Cei care poartă ochelari de vedere, au 
la dispoziție lentile heliomate, care sunt 
lentile cu dioptrii, ce își închid culoarea 
la lumină și filtrează ultravioletele. 
„Calitatea proastă a lentilelor din 
ochelarii de soare ieftini strică vederea. 
Uneori ochelarii aceștia au dioptrii. 
Purtătorii lor se confruntă cu dureri de 
cap, amețeli și nu știu de ce. în scurt 
timp, li se strică și vederea”, explică op- 
tometristul Cristina Gavrilă.

Cât de mult contează 
culoarea lentilelor?

murii) sunte cele mai indicate. Unul din 
motive este că lentilele fumurii 
deformează cel mai puțin cromatica 
naturală. Nu există lentilă sută la sută 
transparentă. Chiar și lentilele „albe” 
absorv aproximativ 10 la sută din lu
mina vizibilă, dar nu pot împiedica 
apariția ridurilor din jurul ochilor. 
Lentilele de culoare maro și verde oferă 
un plus de contrast și deformează destul 
de puțin cromatica naturală, pe când 
cele galbene sau portocali oferă o mai 
bună percepție la distanță și se 
recomandă a fi purtați șoferilor, în 
cazuri extreme de ceață sau la drum 
întins. Lentilele roși schimbă de aseme
nea percepția asupra culorilor, fără a 
oferii însă un avantaj. în schimb 
ochelarii de soare „blue blockers”, ab
sorb radiația albastră și îmbunătățesc 
percepția pe timp de ceață sau ploaie. 
Prea puțin relevant este materialul din 
care sunt confecționate lentilele. Aces
tea sunt fie din sticlă, care conferă o 
claritatea mai mare, dar este mai grea și 
mai casantă, fie din plastic, care are 
tendința să se zgârie mai ușor. O 
alternativă sunt lentilele de policar- 
bonat, asemănătoare celor din plastic, 
dar care sunt mai clare și mai rezistente 
decât cele din plastic și mai ușoare și 
mai rezistente decât cele din sticlă.

Prețul garantează 
protecția

O pereche de ochelari de soare, de 
bună calitate, costă aproximativ 100 - 
150 de lei. Cumpărătorul primește pen

tru ei un certificat de garanție, care 
atestă factorul de protecție UV. 
Alegerea ochelarilor se face obligatoriu 
la lumină naturală și se iau în calcul 
activitățile desfășurate de cumpărător și 
dacă acesta are sau nu probleme de 
vedere. Cu toate că oferta magazinelor 
de optică este variată, hunedorenii nu le 
prea trec pragul. „Nu prea avem clienți 

la ochelarii de soare. Oamenii ignoră 
faptul că ochelarii de la piață fac mult 
rău și îi preferă pe aceia, pentru prețul 
lor mic. Nu știu, însă, la ce pericol își 
expun ochii”, concluzionează op- 
tometristul Cristina Gavrilă.

Doriana Matei 
Irina Năstase
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Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgherii a urcat un loc în 
clasamentul mondial WTA, pe 30 (1.945puncte), în timp ce Sorana 
Cîrstea a coborât 14 poziții, pe locul 69, cu 988 puncte.

Sprint Luncoiu de Jos 
își face planuri 
pe termen mediu

Turneu de fotbal la Brad - Cupa Amiral

Oficialii echipei din Luncoiu 
de Jos se gândesc la promo
varea în Liga a patra doar 

peste doi - trei ani.

Deocamdată echipa se află în 
vacanță iar pregătirile vor fi relu
ate la începutul lunii august. 
Obiectivul echipei, în noul an 
competițional este alcătuirea unui 
lot competitiv, întinerirea echipei 
și clasarea pe unul dintre primele 
patru locuri la sfârșitul campi
onatului, în noul sezon. Echipa 
luncoiană nu va merge în canton
ament, ci se va antrena la terenul 
de fotbal din comună, pentru a-și 
pune la punct pregătirea fizică. 
Antrenorul echipei, Florin

Gavrilă, dorește câteva meciuri 
amicale, prin care să întărească 
relațiile de joc. Alexandru Ior- 
dache, fost jucător la Sprit Lun- 
coiul de Jos, este pe lista de 
achiziții a clubului, împreună cu 
alți jucători care se află în trata
tive, dar nimic nu este încă pus la 
punct. La echipă au ajuns câțiva 
jucători foarte tineri din pepiniera 
proprie, și se dorește creșterea 
acestora. Proiectul primăriei din 
comuna Luncoiul de Jos este de a 
promova în liga a patra, în doi - 
trei ani, cu o echipă formată din 
jucători tineri, talentați, împreună 
cu jucătorii cu experiență aflați în 
acest moment în lotul echipei.

Andrei Cean

S.C. Amiral, Club Fantasy, Ardita 
Sport și cotidianul Glasul Hunedoarei, 
organizează în Municipiul Brad, un 
temeu de fotbal pentru jucători amatori, 
(care nu evoluează la o echipă înscrisă 
în orice ligă a camionatului de fotbal).

Meciurile se vor disputa pe la 
terenul sintetic cartierul Botău din 
Brad. La în campionat s-au înscris până 
cum zece echipe, dar termenul limită 
până la care se pot face înscrieri este 
ziua de vineri 9 iulie. Prima etaopă a

campionatului se va desfășura la 
sfârșitul acestei săptămâni. Competiția 
se fa desfășura pe durata a nouă 
săptămâni. Jocurile se vor desfășura în 
sistem campionat, fiind programate 
câte cinci meciuri pe săptămână, vineri, 
sâmbătă și duminică. Jocurile nu vor 
avea o oră anume de începere, ci se vor 
disputa în funcție de înțelegerea dintre 
formații. Echipele vor începe partidele 
cu cinci jucători de câmp și un portar 
plus trei - patru rezerve. Jucătorii nu au

voie sa fie legitimați la nici un club în
registrat la FRF sau Asociația 
Județeană de Fotbal. Durata unui meci 
va fi de o oră, câte două reprize de 30 
de minute și zece minute pauză. Echipa 
care va acumula cele mai multe puncte 
la finalul turneului va fi desemnată 
campioană. Câștigătoarea competiției 
nu va fi premiată cu bani sau alte premii 
materiale, ci va câștiga un trofeu sim
bolic care se numește Cupa Amiral

Andrei Cean

Filipescu și Farcaș au revenit 
la Minerul Uricani

Porumboiu anunță 
transferul la FC Vaslui
a unui atacant ”valoros”

Finanțatorul FC Vaslui, 
Adrian Porumboiu, a anun
țat că, în proporție de 99 la 
sută, un atacant foarte valo
ros va semna, miercuri, cu 

gruparea moldavă, refuzând 
însă să dea vreun nume sau

să precizeze dacă a evoluat în 
campionatul românesc sau 

în străinătate

"Miercuri, vom semna un 
contract cu un jucător foarte 
foarte important, un atacant de 
certă valoare. în procent de 99 la 
sută este rezolvată problema. Lu
crurile sunt clare, mai rămâne 
doar să semneze. însă, până la 
cantonamentul din Olanda, de 
săptămâna viitoare, sper să mai 
vină încă un atacant, cu care sun
tem în tratative.

Rezolvând problema celor 
două vârfuri, lucrurile sunt mai 
mult decât mulțumitoare pentru 
mine în ceea ce privește lotul", a 
declarat, marți, Adrian Porum
boiu.

Finanțatorul vasluienilor 
spune că Daniel Pancu este și el 
la Vaslui, urmând să semneze un 
contract cu gruparea moldavă.

Minerul Uricani își va întări în acestă vară lotul. Ofi
cialii echipei de fotbal aflată în Liga a patra au declarat că 
Filipescu și Farcaș vor reveni în Valea Jiului de la 
Retezatul Hațeg. Pe lângă cei doi lotul se va întări cu ex
perimentatul Cornel Irina. „Preferăm să aducem jucători 
din Valea Jiului, de la noi din ogradă, pe care să-i 
promovăm”, au declarat oficlialii Minerului.

Primarul din Uricani, Dănuț Buhăescu, este de părere 
că unitatea de grup este punctul de bază la echipa de fotbal 
pe care o „păstorește”. Cu toate că s-au tăiat 25 la sută din 
salariile întregului personal din jurul echipei nimeni nu a 
comentat.

„Asta este, nu avem ce face, trebuie să găsim o soluție 
să trecem cumva și peste această criză”, a afirmat 
Buhăescu.

Programul partidelor din manșa secundă 
a turului întâi preliminar al Ligii Europa
Programul partidelor care se 
vor disputa, astăzi, în manșa 
secundă a turului întâi preli

minar al Ligii Europa:

FC Bananț (Armenia) - Anorthosis 
Famagusta (Cipru), în tur 0-3

FK Tauras (Lituania) - Llanelli 
AFC (Țara Galilor), în tur 2-2

Metalurg Skopje (Macedania) - 
FK Qarabag (Azerbaidjan), în tur 1-4

Sliema Wanderers (Malta) - HNK 
Sibenik (Croația), în tur 0-0

FC Flora (Estonia) - Dinamo Tbil
isi (Georgia), în tur 1-2

Kazar Lankaran (Azerbaidjan) - 
Olimpia Bălți (Moldova), în tur 0-0

Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel) - 
FC Ulysses (Armenia), în tur 0-0

Skonto FC (Letonia) - Portadown
FC (Irlanda de Nord), în tur 1-1

MyPa-47 (Finlanda) - JK Trans 
Narva (Estonia), în tur 2-0

Dnepr Mogilev (Belarus) - KF 
Laci (Albania), în tur 1-1

F91 Dudelange (Luxemburg) - 
Randers FC (Danemarca), în tur 1-6

Dacia Chișinău (Moldova) - FK 
Zeta (Muntenegru), în tur 1-1

Gyor (Ungaria) - FC Nitra (Slova
cia), în tur 2-2

FK Zeta (Muntenegru) - KF 
Tirana (Albania), în tur 0-0

Gelfe IF (Suedia) - NSI Runavik 
(Insulele Feroe), în tur 2-0

FC Lusitans (Andorra) - FC 
Rabotnicki (Macedonia), în tur 0-5

Port Talbot Town (Țara Galilor) -
TPS Turku (Finlanda), în tur 1-3

FC Mogren (Muntenegru) - UE 
Santa Coloma (Andorra), în tur 3-0

NK Zrinjski (Bosnia) - Tobol 
Kostanai (Kazahstan), în tur 2-1

Dundalk FC (Irlanda) - CS 
Grevenmacher (Luxemburg), în tur 3-3

EB/Streymur (Insulele Feroe) - 
Kalmar FF (Suedia), în tur 0-1

NK Siroji Brijeg (Bosnia) - 
Olimpija Ljubljana (Slovenia), în tur 2- 
0

SC Faetano (San Marino) - FC 
Zestafoni (Georgia), în tur 0-5

Glentoran Belfast (Irlanda de 
Nord) - KR Reykjavik (Islanda), în tur 
0-3

Ruch Chorzow (Polonia) - Șahtior 
Karagandi (Kazahstan), în tur 2-1

Fylkir (Islanda) - Torpedo Jodino 
(Belarus), în tur 0-3.
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față de selecționerul Diego Maradona, invitandu-l, împreună cu jucăto
rii săi, eliminați de reprezentativa Germaniei în sferturile de finală ale 
Cupei Mondiale din Africa de Sud scor 0-4. la palatul Guvernului.

Campionatul Mondial de Fotbal 
Portocala Mecanică prima finalistă 

la Campionatul Mondial
Semifinale

Olanda - Uruguay 3-2

Reprezentativa Olandei s-a cal
ificat în finala Cupei Mondiale, după 
ce a învins, cu scorul de 3-2, 
selecționata Uruguayului, într-un 
meci disputat marți la Cape Town, în 
semifinalele competiției din Africa 
d Sud. Meciul dintre cele două 
echipe a început fără nici un fel de 
tatonare, prima mare ocazie a meci
ului le-a aparținut batavilor,

Fernando Muslera, portarul sud- 
americanilor a boxat până la Dirk 
Kuyt, dar olandezul a tras peste 
• ' ’rtă dintr-o poziție excelentă. Al- 
vnfb Pereira, fostul jucător de la CFR 
Cluj, a răspuns cu o încercare 
temerară, un șut de la peste 40 de 

metri, dar mingea s-a dus peste 
transversală. Nu peste mult timp, 
Wesley Sneijder l-a luat la țintă dintr- 
o poziție excelentă pe coechipierul 
său Robin van Persie.

Alvaro Pereira, fostul jucător de 
la CFR Cluj, a răspuns cu o încercare 
temerară, un șut de la peste 40 de 
metri, dar- mingea s-a dus peste 
transversală. Nu peste mult timp, 
Wesley Sneijder l-a luat la țintă dintr- 
o poziție excelentă pe coechipierul 
său Robin van Persie.

Diego Forlan, starul celor din 
Uruguay, a ieșit la rampă în minutul 
41, surprinzându-1 pe Martin Steke- 
lenburg cu un șut din afara careului. 
Olanda a avut o repriză secundă 
perfectă. Portarul Stekelenburg a 
găsit antidotul la loviturile lui Forlan. 
„Portocala Mecanică” a avut câteva 
momente de excepție. în minutul 70, 

Wesley Sneijder a marcat cu un șut 
pe jos, care s-a dus cuminte în colțul 
porții lui Muslera. Sneijder împarte 
prima poziție în clasamentul gol
gheterilor cu spaniolul David Villa.

în minutul 73, Arjen Robben a 
adus liniștea în tabăra olandezilor cu 
o lovitură de cap.

Maximiliano Pereira a redus din 
diferență în prelungiri, dar sud-amer- 
icanii n-au mai avut timp pentru o 
revenire miraculoasă.

Olanda s-a calificat în finală, 
unde va înfrunta învingătoarea din 
cealaltă semifinală, dintre Germania 
și Spania.

Uruguayul mai poate obține un 
loc pe podium, dacă va câștiga finala 
mică unde va juca cu echipa care va 
pierde disputa din cealaltă 
semifinală.

David Villa visează să aducă
Spaniei titlul mondial

Topul jucătorilor a căror cotă a explodat 
la Campionatul Mondial

Atacantul David Villa, cel mai 
bun marcator de la Cupa Mon
dială, a recunoscut că visează 
adesea să înscrie golul care să 
aducă victoria Spaniei în fi

nala turneului final al compe- 
’ei din Africa de Sud, dar că 

pentru moment este concentrat 
sută la sută la semifinala cu 

Germania.

„Am visat de nenumărate ori 
că marchez golul victoriei, însă, 
în acest moment, visez să înscriu 
golul care ne va aduce victoria în 
meciul cu Germania, deoarece 
încă nu ne-am calificat în finală. 
Trebuie să ajungem în finală, 
pentru că altfel visul meu nu se 
va realiza, deci acum visăm la 
eliminarea Germaniei”, a declarat 
Villa.

Lider în clasamentul marca
torilor, cu cinci reușite la CM, 
noul atacant al formației FC 
Barcelona îl devansează pe ger
manul Miroslav Klose (4 goluri), 
care a acumulat 14 goluri la 
turneele finale ale CM, la un sin
gur gol de recordul deținut de 
brazilianul Ronaldo.

„Mă încântă faptul că sunt 
cel mai bun marcator, deoarece 
asta reprezintă o recunoaștere a 
muncii mele, însă sunt conștient 
de faptul că nu am obținut nimic 
și că mai este nevoie de multe 
eforturi pentru a marca alte goluri 
la echipa națională”, a mai spus 
Villa.

David Villa a marcat 43 de 
goluri în cele 62 de meciuri dis
putate pentru Spania, la un gol de 
recordul deținut de Râul.

Pe lângă gloria și orgoliul 
căutate de naționale, Cupa Mondială 
reprezintă și o adevărată vitrină pen
tru jucători. Iar surprizele nu au fost 
numai neplăcute: Franța sau Italia, dar 
și eliminarea Brazdei și Argentinei 
sunt dintre cele negative. Ghana, 
SUA, Uruguay, Japonia sau Paraguay 
au fost printre cele pozitive. Campi
onatul Mondial a fost un imbold, o 
provocare uriașă pentru jucătorii 
participând, astfel cota unora dintre ei 
a crescut, în urma prestațiilor exce
lente de la turneul final:

Neuer - de la zece la 15 mil
ioane. Portarul Germaniei are 24 de 
ani și a debutat în Bundesliga 1 august 
2006. Are 70 la sută șanse să ajungă 
la Bayem.Van der Wiel - Fundașul de 
22 de ani al lui Ajax a crescut pe piața 
transferurilor de la zece la 15 mil
ioane, Milan este deja pe urmele 
lui.Ivanovic - Fundașul sârb are 26 de 
ani și are o cotă de 12 milioane, după 
ce înaintea Mondialului valora zece 
milioane. Milan și Fiorentina sunt in

teresate de semnătura sârbului.Bur- 
disso - Argentinianul este fundașul 
Romei, dar aparține de Inter. Cota lui 
s-a dublat de la cinci la zece mil
ioane.Belhadj - Fundașul lui 
Portsmouth are 28 de ani, dar cota lui 
s-a dublat de la două la patru mil
ioane. Este cel mai ieftin jucător din 
top, Al Saad este cotată cu 60 la sută 
șanse să obțină acordul 
jucătorului.Mascherano - Mijlocașul 
lui Liverpool ar putea ajunge la Inter, 
dar și Barcelona este pe urmele argen
tinianului. Cota lui Mascherano a 
crescut de a 20 la 25 de milioane de 
euro.Boateng - Portsmouth poate da o 
adevărată lovitură după Mondiale, 
Ghanezul Kevin Prince Boateng a 
crescut de la patru la opt milioane, iar 
italienii de la Genoa și Lazio sunt pe 
urmele lui.Bastos - Brazilia a plecat 
rușinos acasă, dar brazilianul lui Lyon 
se poate gândi la vremuri mai bune. 
Cota lui Bastos a cunoscut o creștere 
de la zece milioane la 15 milioane de 
euro, Cele mai mari șanse să îl 

cumpere le au englezii de la Manches
ter City.Ozil - Germania are în Africa 
de Sud cea mai tânără națională din 
istorie. Nemții sunt în semifinale și se 
gândesc serios la prima Cupă 
Mondială după 20 de ani. Unul dintre 
remarcați este cu siguranță Ozil. Cota 
mijlocașului de 21 de ani a crescut de 
la zece la 15 milioane, iar Barcelona 
este deja cotată cu 60 la sută șanse să 
pună mâna pe turcul din naționala lui 
Low.Suarez - Atacantul Uruguayului 
și eroul sud-americanilor după hențul 
din sfertul cu Ghana, Suarez este cel 
mai scump jucător din top. Suarez are 
o creștere de la 20 la 30 de milioane 
de euro. Bineînțeles, Barcelona îl are 
pe listă pe atacantul lui Ajax.Honda - 
numele cel mai des pronunțat din 
naționala Japoniei. Atacantul lui 
TSKA Moscova este căpitanul din 
TOP-ul boom-ului de la Mondiale: 
are cea mai spectaculoasă creștere - 
de la opt la 15 milioane. Milan și Liv
erpool l-au trecut pe lista de priorități.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea. Zarandului 150 (DN7)
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%
Vă oferim:
• PERSONAL

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI

... UNA GRATIS J

GLASUL HUNEDOAREI

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm ser viei curățenie
* persoane fizice
* persone juritice y

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bL D 4, 

sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/ 882.100 

sau 0354/882.101
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Banderas interpretează rolul unui “mariachi’', un soi de menestrel mo
dern ^ara nume. în încercarea de ase răzbuna pe șeful carte
lului de droguri mexican, Bucho, cântărețul se vede prizonier într-o 
lume dară în care rafalele de arme automate fac parte din cotidian. 
(Pro TI7; 20:30; Desperado)
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udoku

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

4 1 5 2 6
9 1 5 6 2 3 4

3 7 4 1
8 7 5 6 4 3

6 2 8 1 5 7
1 5 9 3 8

Viorel Naghl - VLADIMIRESCU

23:15

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Altă viață!
07:30 La prima oră @7:50 Poate nu știai
08:00 O familie numeroasă @8:00 Campionatul Mondial de Fot-
08:25 Beaver rezolvă tot bal FIFA 2010
08:55 Miss Universe România 08:30 Orașele lumii (rel.) Oman
09:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010 (rel.)
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 5.)
10:55 Studioul Campionatului Mon- 10:00 Telejurnal; Sport

dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.) 10:20 întâlnire la malul mării (emi-
11:35 Dovadă de iubire siune de divertisment, 2010) 90'
12:35 Giuvaierul palatului 11:50 Campionatul Mondial de Fot-

■■ 13:45 Info Campionatul Mondial de
Fotbal FIFA 2010

bal FIFA 2010 - Germania - 
Spania

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 14:30 Tribuna partidelor parlamen-
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) tare (rel.)
14:50 Miss Universe România 15:00 împreună în Europa
15:35 Akzente (magazin cultural) 16:00 Altă viață! (australian serial.
16:35 Info Campionatul Mondial de 2001, rel.-36.)

Fotbal FIFA 2010 17:00 Turist în România
16:55 Mica Dorrit 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
17:55 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, mânia

Loto 6/49 și Noroc 18:15 Poate nu știai
18:10 Rețetă pentru siluetă 18:30 Orașele lumii (rel.) Chiang
18:45 Giuvaierul palatului Mai
19:55 Miss Universe România 19:00 Starhunter (S.F., 2003 - 4.)
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 20:00 Fiica Elisei (serial, 2007 - 4.)
20:45 Sport 21:00 Imaginea Succesului (emisiune
21:00 Info Campionatul Mondial de de divertisment, 2009)

— 21:20
Fotbal FIFA 2010 21:30 Dincolo de hartă (documentar)
Miss Universe România 22:00 Ora dc știri (show de întâlniri)

- 22:15 Dr. House (SUA serial, 2004 - 23:10 Plumbul din sânge (englez se-
— 15.) 60' cu Hugh Laurie, Lisa rial, 2002 - 2.) 50’ Nocebo cu
oe Edelstein, Robert Scan Leonard, Robson Green, Hermione Nor-
w
"5- HMH

Omar Epps ris, Alan Stocks, Mark Lctheren

20:00
21:30

06:00 Observator 07:00 Snnlc Pro TV (2009) 07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori (SUA serial,

(matinal) 10:00 Mircea (dramă, 1989, rel.) 09:45 Legământul 2006 - 9.) cu Dave Annable
10:00 în gura presei 12K» Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:15 Predestinați (serial, 2009, rel.) 08:10 Sport cu Florentina
11:15 Crimă, fum și trădare (SUA 1973, rel. -3773.) 12:30 Împreună pentru totdeauna 09:00 Specialiștii

polițist. 1989)95' cu Peter 13:00 Știrile Pro TV 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Nimeni nu-i perfect
Falk, Fisher Stevens, Molly 13:45 Totul pentru fetele mele (SUA 15:30 Victoria (serial, 2007) 10:30 îngerașii
Hagan, Jeff Perry dramă romantică, 2007) 16:25 Vremea de ACASĂ 11:30 Pinocchio

13:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:30 Legământul (serial, 2008) 13-00 Camera de râs
14:00 Secrete in Paradis (grec serial. 1973 - 3774.) 17:30 Povești ri adevărate 14:00 Neveste disperate

2008 - 7.) 45' cu Danis Katrani- 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 15:00 Ce să faci în Denver după
dis, Panagiotis Bougiouris. Faye 17:45 Happy Hour 19:30 Săracii tineri bogați moarte (SUA polițist, 1995)
Xila, Vana Pefani 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați (serial, 2009) 17:00 Specialiștii (talk show. 2010)

16:00 Observator 20:30 Desperado (acțiune, 1995) 106' 21:30 Cealaltă față a Analiei (serial, 18:00 Focus 18 90'
17:00 Acces Direct cu Antonio Banderas, Salma 2008. rel.) cu Martin Karpan, 19:00 Focus Sport
19:00 Observator Hayek, Joaquim de Almeida, Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 19:30 Cireașa de pe tort

fe0:30 Burlacul (emisiune de divertis- Quentin Tarantino rona, Jose Guillermo Cortines 20:30 Mondenii Show
menu 2010) 22:30 Știrile Pro TV 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:00 Focus Monden

22:30 Observator 23:00 Terminatorul: Războiul conți- de divertisment, 2007) 22:15 Trăsni ții
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' nuă (SUA serial, 2008 - 20.) cu 23:30 india (brazilian-indian film se- 23.15 Piedone africanul (italian-RFG

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, Lena Headey, Summer Glau, rial de aventură, 2009) cu Ju- comedie. 1978) 115' cu Bud
Hayden Panetticre. Jack Cole- Thomas Dekker, Richard T. liana Paes, Rodrigo Lombardi, Spencer, Werner Pochath, Enzo
man Jones Mărcio Garcia, Tânia Khalil Cannavale. Baldwyn Dakile

Chrissa nu se dă bătută (SUA film dc familie, 2009) 
Pe ea o vreau (comedie, 1996) cu Edward Bums

—
15:15
16:45
18:20 Hotel pentru căței (comedie, 2009) cu Emma Roberts

La capătul lumii (SUA film documentar, 2008) 85'
Trecutul lui Mary (englez dramă, 2007) cu David Walliams, Maggie 

Smith, Danny Lee Wyntcr, Gemma Arterton
Curierul 3 (francez film de acțiune, 2008) 100' cu Jason Statham, Na

talya Rudakova, Robert Knepper, Francois Bcrlcand

16:00
16:30
19:00
20:00

21:00

22:00

Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 165.) 23' cu Jerry Seinfeld, 
Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards, Jason Alexander
După faptă și răsplată (SUA acțiunc-comedic, 1999) 100' cu Mel Gib

son, Lucy Liu, Kris Kristofferson, Gregg Henry

Lecția de maternitate (SUA serial de comedie. 2007 - 11.) 
Domnul și doamna Bridge (englcz-SUA dramă, 1990) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 9.) 30' cu Duanc Martin 
CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial poli

țist, 2004 - 10.) 40' cu Gary Sinise, Melina Kanakarcdcs



LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarfchelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
pnvată 1

dulgherfexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar beton ist

inginer construcții civile, industriale 
ți agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

1fl o rar-dec orator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri aii men - 
t»rp/npa iimprirarp 7

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

tehnicean electromecanic 1 munc.necal.1a spargerea și tăierea 
materi a le 1 o r d e construcții 1

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane 
I

operator mașini de fragmentarefpro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, mozaic,faianța,gresie, parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

inspector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demiJ.clădiri, zida
ri ejnozaic.fai an ță,gresie I

munc.necal.la asamblareajnontarea 
pieselor I

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 munc.necal. la asamblarea, monta

rea pieselor 3

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

raistru construcții civile, indus
triale și agricole I

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po
duri,șosele,baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri,baraje 1

conducător imm,patron(girant)-co- 
merț 1

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrator gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist ia motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

]
munc.radioelecronist 4

văzător 3
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1
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, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1 manipulam mărfuri 14 tălpuitor industrial 5
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sele, poduri,baraje 10

barman 5
vânzător 10
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confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
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zidar samotor 8 dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924
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munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6

munc.necal.la demol.cladiri.mo-

Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15.000 
euro. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.989

IMOBILIARE
Vând teren inralivilan 6.21 Omp, 1 eur/mp, sat Săliște- Băița. Vând pădure de gorun-stejar, 1 
ha, prețl eur/mp, Săliște- Băița.

Vând in Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, curte, 
fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, cotețe toate 
din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 25.oooeuro neg. Tel. 
0745.656.454

Vând casa ultra central în Deva. "Nu sunt agenție.Preț neg. Tel. 0743.013.281

Vând casă, 3 camere plus dependințe, în Orăștie, în centrul orașului, 150mp suprafață con
struită. Preț informativ 3.500 eur. Tel. 0731.364.745

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000 euro. Tel. 0744.513.201,
0744.671.110

Vând 2 apartamente, unul în Deva, zonă bună, superamenajat C.T., A.C., izolat termic, spălă
torie, uscătorie, boxă ; unul ]n Vulcan , amenajat, instalație de apă separată, C.T., parchet la
minat, instalații sanitare noi,, Prețuri negociabile. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

Cinematograful Mureșul din Simeria. Urgent la preț de criză .merită 
investiția! Preț 55.000 euro, mai ieftin decât un apartament și se poate închiria 
mult mai scump! Tel: 0748.876.089

au în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. 
Tel. 0726.523.486

Ofertă specială! Vând casă în Brad 2 camere, hol, pivniță, grădină, apa, cu
rent. Preț 30.0001ei. Tel 0730.346.219

Vând casă 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 camere, subsol, pivniță, mansardă 1 cameră, 
garaj .încălzire centrală, grădina, anexe, curte betonată, complect mobilată în Ceangăi-Deva; 
schimb și cu apartament 2 camere sau garsonieră plus diferența în Deva, Alba Iu Ii a. Sibiu, 
Brașov, Timișoara. Accept credit imobiliar, rate. Preț 135.000 eur. Neg. Tel. 0733.955.115, 
0722.479.215

Nr. 204 - 8 iulie 2010

TALON DE MICA PUBLICITATE

Ofertă specială! Vând casă în Simeria, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, 
hol, grădină, st=210mp, toate utilitățile, apă, gaz, curent. Preț 60.000lei neg. 
Tel.0721.805.675

DIVERSE
k

Cumpăr urgent apartament 2 camere în Orăștie, zonă bună și etaj intermediar. 
Ofer prețul pieței. Tel. 0721.805.675

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări 
temporare de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri 
din română-engleza și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, 
tel. 0741.910.207

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
parter, instalații, apă, canal separat. Preț 70.0001ei. Tel. 0730.346.219

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, piv
niță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 2 camere 
Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husă- abonament
Orange. Preț pachet 500 lei. Tel. 0720.499.605

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal.
Tel. 0723.409007, e-mail: nicutrufas@yahoo.com

Vând/schimb apartament 2 camere în Simeria, et.l, decomandat, bloc de că
rămidă, amenajat, cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel. 
0729.015.069

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 
0734.310.133 (text maxim 50 de cuvinte)

Vând/schimb apartament 4 camere în Simeria, amenajat, 2 băi, zonă ultacen- 
irală sau schimb cu apartament 2 camere plus diferența. Tel.0748.689.532

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, 
Irlanda și Germania la destianție, cu mașini moderne climatizate. Tel. 
0721.285.100

Vând în 2 rate casă la 7km de Simeria, Rapolt, 3 corpuri, 5 camere, bucătărie, 
pivniță, garaj, șură, grădină, apă de la rețea, curent, zonă bună. Preț 130.0001ei 
neg. Tel.0722.582.097

închiriez apartament 2 camere, nemobilat în Simeria, ultracentral. Preț
1 OOeur/luna. Tel. 0730.287.975

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

.. Prenume.......

......Nr.......BL 
Județul............

Sc......Ap. .

nr....................................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcut Preț400euro. Tel. 0745.494.954 Semnătura
Ofertă specială! Vând casă în Brad, zonă liniștită și pitorească, 2 camere, hol, 
pivniță, grădină. Este ideală pentru casă de vacanță. Preț 8.000euro. Tel. 
0729.015.069

Vând Ford KA, a.f.2002, vișiniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, închi
dere centralizată, alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepțională. Preț 
ll.OOOron. Tel. 0744.114.390

Vând casă în Simeria, zona pieței, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, 
grădină, st=270mp, toate utilitățile. Preț 120.0001ei neg. Accept plata în 2 rate. 
Tel.0735.066,695

închiriez apartament 2 camere în Simeria, semimobilat, ultacentral, are cen
trală. Preț 100eur/lun[. Tel.0722.582.097

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, stare impecabilă, kit lanț 
nou, plăcuțe frână față -spate noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, 
înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: Maeraș Andrei, Str. 
M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

Cumpăr urgent apartament 2 camere în Simeria, zonă bună, etaj intermediar.
Ofer prețul pieței. Tel.0729.015.069

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, remorcă 
un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740 273 734

Cumpăr casă - sate. Ofer maxim 10.000 euro. Tel.0735.066.095
Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, va
labile, interior catifea neagră. Preț 1.200euro. Tel. 0740.593.108

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: lei, Preț anunț cu chenar: 5 ?ei, Preț anunț citfundaltâ lei.

mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com
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ȘTRAND Rapoltu Mare
0254/264038

www.steauamuresului.ro

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

V 
Ă

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tone.1

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonă

casată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - Wmm 1S,IB leiitena

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

http://www.steauamuresului.ro

