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Din cuprins

Majorarea TVA, folosită ca 
promoție în hypermarketuri

Dosare penale pentru 
șoferi băuți
șî fără permise

Hunedorenii nu se prea 
înghesuie la „Casa Verde”

Finanțele au încasat mai
mulți bani decât 
anul trecut

Glasul comunei
Criza economică nu 

împiedică investițiile din 
comuna Râu de Mori 

 | Pa«- s ►

Pentru că a antrenat cu succes, înnotători de la 
CSS Hunedoara, aceștia reușind să câștige 12 
medalii, dintre care, cinci de argint și șapte de bronz, 
la Campionatul Național de Juniori II, desfășurat la 
București.

Antrenor 
la CSS Hunedoara 
Anca Bej an

de blamat

Finanțatorul echipei de fotbal Jiului 
Petroșani, Alin Simota 

Pentru că nu a reușit să plătească restanța 
de 150.000 de euro, pe care clubul o are 

către foștii jucători ai clubului, fapt 
pentru care „minerii” nu au fost pro
gramați în etapa de sâmbătă a Cupei 
României unde urmau să întâlnească 

formația CFR Simeria. Mai mult, 
dacă plata datoriei întârzie clubul de 
pe Jiu riscă să fie programat nici în 

prima etapă din Liga a treia ce va începe în 
luna august.
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ț greco-catolic
Aducerea moaștelor Sf. ep.
Ignațiu Teoforul. Harț.

t romano-catolic
Sf. Marta **

-f-Sfântul Zilei-----
Sfântul Mucenic Calinic

HOROSCOP.
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Supă cu pui, 
fidea
și porumb

Ingrediente:

400 g came de pui, 1-2 cuburi de 
supă, 1 morcov mare, 300 g po
rumb din conservă, 1 ardei gras 
roșu, 100 g broccoli, 125 g fidea 
sau Uliței chinezești cu ou. piper

Mod de preparare:

Se taie puiul cubulețe cu 
latura de 2 cm și se frige în tigaia 
de teflon la foc iute, cât să se 
rumenească. Se face 1 I de supa 
din unul sau doua cubulețe de 
supă, conform instrucțiunilor de pe 
cutie. Eu am cuburi pentru 500 ml 
apă.

în supă se pune la fiert carnea ! 
de pui timp de 10 minute. Se 
cură® și se spală morcovul și 
ardeiul. Morcovul și ardeiul se taie 
julienne. Se spală broccoliul și se 
desface in buchețele. Porumbul se 
scurge de zeamă. Se adaugă toate 
acestea in supă. Se fierb timp de 8- : 
10 minute.

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

^fierbinte. r

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 110
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Disrrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

Sfântul Mucenic Calinic s-a născut 
în părțile Ciliciei și a fost crescut în buna 
credință creștină. Și venind el în vârsta 
bărbatului desăvârșit, vedea pe mulți oa
meni lepădându-se de Stăpânul Hristos și 
ținându-se de păgânătate. Aceia în- 
tunecându-se de drăcească înșelăciune, 
credeau pietrelor celor fără suflare și 
aduceau jertfe spurcate idolilor. Deci 
Calinic plângea pentru pierzarea lor și a în
ceput a-i învăța adevărul, întorcând pe 
elini de la rătăcirea lor către Hristos Dum
nezeu. Deci, trecând prin multe cetăți și 
sate și propovăduind cuvântul lui Dum
nezeu, s-a dus și în Ancira, cetatea 
Galatiei, căutând mântuirea sufletelor 
omenești.

Și petrecând el multă vreme acolo și 
ostenindu-se întru buna vestire a lui Hris
tos, a câștigat pe mulți lui Dumnezeu. 
Apoi, fiind prins de cei necredincioși, a 
fost dus la judecată înaintea unui boier cu 
numele Sacherdon, om prea spurcat și slu
jitor fierbinte al diavolilor, vrăjmaș lui 
Hristos și cumplit muncitor al creștinilor. 
Și acel chinuitor a poruncit să-l muncească 
pe mucenic, dar fără nici un spor. După 
aceasta, pogorând de la muncire pe 
pătimitorul lui Hristos, chinuitorul a 
poruncit să încalțe pe mucenic cu 
încălțăminte de fier, în care erau piroane 
ascuțite, și să-l ducă pe el la cetatea Gan- 
gra, care era departe de cetatea Ancira ca 
la 80 de stadii și acolo să-l ardă cu foc, fi
indcă în acea cetate Sfântul Calinic întors

ese mulți oameni la Hristos și voia că aceia 
să-i vadă sfârșitul lui și să se teamă. Deci 
cumplitul ighemon a dat pe slujitorul lui 
Hristos ostașilor săi cei nemilostivi, 
poruncindu-le să alerge pe cai iuți, iar pe 
mucenic să-l silească să alerge înaintea 
cailor, bătându-1 pe el dinapoi cu bice. 
Deci sfântul, fiind încălțat în 
încălțămintele cele cu piroane de fier, 
umbla ca și cum nu simțea durerea din 
rănirea picioarelor. Deci a mers în calea ce 
i se poruncise și alerga degrabă fără silire, 
întrecând și caii, far după ce a alergat 60 
de stadii și au ajuns la un loc ce se chemă 
Matrica, ostașii au însetat foarte mult, din 
pricina arșiței soarelui, căci era luna lui 
iulie. Și negăsindu-se apă în cale, au în
ceput a slăbi de sete împreună cu caii lor, 
și abia mai suflau. Deci fiind ei aproape de 
sfârșit, au zis cu lacrimi către Sfântul 
Calinic să se roage către Dumnezeul lui să 
le dea apă. far Sfântul Calinic, văzându-i 
topindu-se de sete, s-a milostivit spre ei și, 
vrând să facă bine vrăjmașilor săi, s-a oprit 
lângă o piatră ce se întâmplase în cale; 
apoi, ridicandu-și ochii spre cer, s-a rugat 
și îndată a izvorât din piatra aceea izvor de 
apă vie, încât toți au băut și s-au răcorit și 
cu glas mare strigau: „Mare este Dum
nezeul creștinilor și mai minunat decât 
toți!” far izvorul acela n-a încetat de atunci 
a izvorî apă, spre pomenirea minunii lui 
Dumnezeu, care s-a făcut cu rugăciunile 
mucenicului.

Deci ostașii și dobitoacele lor

răcorindu-se din destul din izvorul care a 
curs cu minune, au trecut înainte fără 
osteneală depărtarea căii care Ie rămăsese 
și au ajuns la cetatea Gangra. Și n-au voit 
să dea morții pe Sfântul Calinic, făcătorul 
lor de bine, care i-a scăpat pe cale; însă 
temându-se de moarte, din partea voievo
dului, au făcut fără de voie porunca lui. 
Deci, arzând un cuptor de foc, l-au pus pe 
mucenic aproape de văpaia cuptorului care 
ardea. Iar el, bucurându-se și veselindu-se, 
s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și s- 
a rugat, iar după aceasta a intrat în foc, în 
mijlocul cuptorului, și culcându-se, și-a dat 
sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. 
Apoi, stingându-se cuptorul, s-a găsit cin
stitul său trup nevătămat de foc, pe care, 
luându-1 credincioșii, l-au îngropat cu cin
stea cuvenită.

începi o nouă perioadă cu en
ergie. și optimism. îți place să te încon- 
jori de oameni și să-ți împărtășești
ideile. Este posibil să ți se propună un 
nou proiect sau o activitate care să țină de viața
ta personală.

După o perioadă petrecută 
împreună cu familia și cei dragi, tre
buie să revii la realitate și să te ocupi
de câteva treburi casnice. Cineva s-ar putea să-
ți ceară ajutorul într-o chestiune personală.

Treaba merge bine la serviciu, te 
poți concentra asupra sarcinilor și 
toată lumea este mulțumită de rezul
tatele tale. Aștepți cu nerăbdare
vacanța. Ai nevoie să-ți petreci mai mult timp 
cu partenerul de viață și în același timp să faci 
câte ceva și pentru tine.

Se anunță o perioadă plină la ser
viciu, cu multe ședințe și alte întruniri, 
poate chiar în oraș sau în afara lui. 
Pregătește-te temeinic dacă ți se 
solicită vreo prezentare, căci este cazul să-ți 
scoți la lumină calitățile și să contribui cu ideile 
tale.

Ești îngrijorat de o problemă 
care pare ceva mai dificilă decât ți-ai Șgf 
imaginat. Ar trebui să-ți înfrângi or- JÎS j, 
goliul și să discuți cu cineva, să te in
formezi sau să ceri ajutor. în fond, orice are o 
soluție pe lumea asta și nu merită să stai 
morocănos în loc să te bucuri de viață.

29
de-a lungul timpului

1834: A fost înregistrat primul accident rutier. 0 diligentă 
cu aburi, a inginerului Edinburg, a lovit o piatră pusă în mod

I intenționat în drum
i K 1848: în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. în fața unei 
I mmeroase asistențe, după ce s-a citit noua Constituție, un grup 

fla tineri, avându-1 în frunte pe Anton Păun. a intonat pentru 
I* șgțfaia oară imnul Revoluției pașoptiste "Deșteaptă-te, române" 

1921: Adolf Hitler devine liderul Partidului Naționalist 
. Kmuo al Muncitorilor

1938: Japonia a atacat URSS în regiunea lacului Hassan
> li lângă Vladivostok
■J-- 1847: Este dizolvat, printr-o hotărâre a Consiliului de
jUfaiștei, Partidul Național Țărănesc
Ml- 1948: După o întrerupere de 12 ani cauzată de cel ce-al 

Jzboi mondial, la Londra se deschid Jocurile Olimpice
.Ic Van

r
iSl: Charles, Print de Wales se căsătorește cu Lady 
r _............

S-au născut:
1883: Benito Mussolini, dictator italian (d. 1945)
1895: Victor Ion Popa, dramaturg, prozator, publicist și 

eseist român (d. 1945)
1905: Clara Bow. actriță americană (d. 1965)
1925: C armen Slăneseu, actriță româncă
1929: Jean Baudriilard,-sociolog și critic literar francez 

(d. 2007)
1945: Mircea l.ucescu. fotbalist și antrenor român
1949: Marina Mureșanu lonescu, eseistă și traducătoare 

româncă

Comemorări:
1844: Franz Xaver Wolfgang Mozart, compozitor aus

triac, fiul lui Mozart (n. 1791)
1851: Ion Cătină, poet și jurnalist român (n. 1827)
1856: Robert Alexander Schumann, compozitor german 

(n. 1810)
1890: Vincent van Gogh, pictor olandez (n. 30 martie 

1853)
1970: Ionel Perlea, compozitor și dirijor român (n. 1900) 
1982: Vladimir Zworikin, fizician de origine rusă (n.

1889)
1983: Luis Bunuel, regizor spaniol |b. IM0| .

îți cauți noi modalități de 
distracție, pentru că te-ai cam plictisit 
de repetabilele ieșiri în oraș, prin pub- 
uri sau cluburi. Poți să-ți cumperi role
sau bicicletă și să mergi cu un prieten prin parc.

Ești preocupat de înfățișarea 
fizică și parcă nu mai epuizezi testarea 
diferitelor produse de întreținere. în 
plus, când ajungi prin magazine, te în
torci sigur cu o pereche de încălțări sau 
vreun aparat electronic.

Ești pus în situația de a face o 
alegere în privința unei probleme cas
nice. Toată lumea pare să-și bage 
nasul, exprimându-și părerea chiar și
atunci când tu nu ai dat niciun semn că ai dori
să afli și opinia lor.

Ai câteva discuții acasă, în 
privința timpului pe care ți-1 petreci 
cu familia. Chiar dacă ție îți arde 
numai de glume, există totuși per
soane importante în viața ta care îți cer ajutorul.îs Bancurile zilei

© © ©

"Un elev se duce la cantină și 
singurul loc liber este lângă un 
profesor. Neavând ce face, se 
așează acolo. Profesorul spune: - 
Porcul nu-i este prieten porumbe
lului. Studentul răspunde: - Bine, 
atunci eu am zburat.

Enervat la culme, la examen, 
profesorul îi pune studentului 
cele mai grele întrebări, dar 
acesta răspunde la toate. în cele 
din urmă, profesorul îl întreabă: -

Vezi pe drum un sac de minte și 
unul de bani. Pe care îl iei?

- Pe cel cu bani.
- Eu l-aș lua pe cel cu minte.
- Fiecare cu ce n-are...
Profesorul, furios de-a drep

tul, îi scrie pe lucrare BOU. Stu
dentul merge la el și îi spune: - 
Domnule profesor, v-ați semnat, 
dar nu ați trecut nota."

©’ © ©

într-un compartiment de tren 
călătoreau iepurașul, vulpea,

lupul și ursul. Iepurașul avea o 
vioară și chinuia auzul celorlalți 
cu scârțâieturi enervante.

Vulpea zice: - Iepurașule ter
mină cu vioara că mă enervezi.

Iepurașul: - Ha, vrei bătaie, 
hai pe culoar. Au ieșit pe culoar, 
s-au auzit zgomote specifice unei 
bătăi cumplite și... iepurașul se- 
ntoarce cu blana vulpii pe umăr 
înapoi în compartiment.

Lupul se ia și el de iepuraș și 
primește același răspuns. - Ha, 
vrei bătaie, hai pe culoar. POC,

AU, BUM, BUM... și iepurașul 
se-ntoarce cu blana lupului pe 
umăr.

Ursul: - Iepurașule termină 
cu vioara că te distrug.

Iepurașul: - Ha, vrei bătaie, 
hai pe culoar, și din nou se aud 
lovituri, urlete... și iepurașul se- 
ntoarce cu blana ursului pe umăr, 
între timp deschide ușa compar
timentului leul: - îl mai supără ci
neva pe prietenul meu iepurașul 
???

Nu-ți poți da seama deocamdată 
cum să abordezi o persoană insistentă, 
care pare să vrea să-ți intre pe sub
piele. Bunăvoința ei ți se pare cam 
suspectă, mai ales că nu i-ai dat niciodată
atenție.

Afli atât de multe noutăți în ul
tima vreme, încât trebuie neaparat să- 
ți organizezi agenda și să-ți 
programezi întâlnirile și totodată să-ți faci un 
plan pentru atingerea obiectivelor.

Te apuci de un nou proiect, poate 
chiar de o limbă străină, pentru că ai 
în față un domeniu care-ți cere să-ți 
lărgești neaparat cunoștințele.
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Mcdi< ii cure lucrează in SfutuMe de Mat, dur ți în cuhinele privule. ar urma sa Jie pinți w aleasa 
intre cete dnuă incuri de muncă. Ministerul Sănătății spune că actuala situație ti ajfeteasipe 
purii nți. Conform ministrului sănătății. Attila Cseke „Ar exista multe situații eând un bolnav 
ajuns ta spital este chemat mai apoi să vină la cabinetul particular al medicului respectiv sau la 
clinica unde este angajat acesta, dar unde pm ienții sunt taxați”.
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Majorarea TVA, folosită ca promoție în hypermarketuri

in vremuri de criză marile hy
permarketuri încearcă să-și 

țină aproape clienții prin dife
rite ofertepromoționale. Acest 

lucru s-a întâmplat și zilele 
acestea la două dintre cele mai 
importante centre comerciale 

din municipiu. Aici, cliențiipot 
găsi în următoarea perioadă o 
gamă largă de produse a căror 

prețuri au rămas neschimbate 
în ciuda noii impozitări impuse 

de Guvern.

O altă metodă implementată în 
această săptămână presupune rambur
sarea TVA pentru clienții care fac 
cumpărături de peste 75 de lei. Aceștia 
primesc contravaloarea înscrise pe 
bonul fiscal sub forma unui voucher cu 
valoare fixă.

Oamenii care au făcut cumpărături 
în această săptămână s-au putut bucura 
de reduceri în două din hypermarke- 
turile din oraș. Pe de o parte, într-unul 
din centrele comerciale, clienții au de
scoperit o gamă variată de produse a 
cărui preț a rămas neschimbat, în ciuda 
modificării taxei pe valoare adăugată. 
Astfel, hunedorenii s-au înghesuit să își 
umple coșurile cu mezeluri, făină, 
zahăr, ulei și o sumedenie de alte pro

duse alimentare a cărui preț a rămas 
nemodificat. „Am cumpărat cam de 70 
de lei astăzi și m-am orientat cu 
precădere asupra produselor a cărui 
TVA nu a fost schimbat. în acest fel, am 
salvat câțiva bănuți care se duc acum în 
altă parte. Obișnuiesc să urmăresc ofer
tele promoționale ale supermarketurilor 
și această idee mi s-a părut de bun 
augur”, spune Maria Vasiu, de 64 de ani 
din Deva. Reprezentanții supermarke- 
tului susțin că, odată cu această ofertă 
promoțională, vânzările au crescut de la 
1 iulie, „înghețarea TVA” dovedindu- 
se a fi un loz câștigător pentru retaileri, 
ale căror vânzări ar fi scăzut în perioada 
imediat următoare creșterii taxei pe val
oare adăugată la 24 la sută.

Rambursarea TVA 
pentru 
cumpărăturile 
de peste 75 de lei, 
o măsură ce atrage 
clienți în plină criză

Lipsa unor semnale de redresare a 
consumului testează inventivitatea re- 
tailerilor. Astfel, cumpărăturile de la 
mijlocul săptămânii au adus pentru 
clienții altui hypermarket din oraș, ram
bursarea TVA pentru coșurile a căror 
valoare a depășit 75 de lei, sub forma 
unui voucher cu valoare fixă. Astfel, 
punctele în care oamenii și-au putut 
valorifica „bonusul” primit din partea 
magazinului s-au aglomerat îndată ce 
clienții au achitat cumpărăturile la 

casele de marcat. „Sincer, nici nu știam 
de această ofertă promoțională, dar 
dacă tot am cumpărat ceva mai mult 
astăzi de ce să nu profităm. Este o 
măsură foarte bună. Pentru cei 30 de 
lei, care îmi sunt rambursați, stau la 
coadă de peste 15 minute. Sunt mai 
mult decât bineveniți în perioada asta 
de criză”, spune Cosmin Șureanu, de 32 
de ani din Simeria. Hotărârea luată de 
către retailer a crescut, pentru două zile, 
vânzările la aparatele electrocasnice, 
vânzări ce au stagnat în ultima lună. 
„Am cumpărat un cuptor cu microunde 
și am aflat apoi la casă că voi primi 
înapoi tva-ul. Ceea ce mi se pare exce
lent, acum în vreme de criză”, spune un 
alt client al hypermarketului. 
Reprezentanții acestuia speră ca după 
cele două zile de promoție să observe o 
creștere a vânzărilor care, în ultimele 
săptămâni, intraseră pe o pantă 
descendentă.

Specialiștii sunt de părere că mar
ile centre comerciale, vor mai apela la 
astfel de strategii pentru a menține pe 
linia de plutire numărul vânzărilor, într- 
o perioadă în care puterea de 
cumpărarea este în scădere. Ofertele de 
genul „2 plus 1 gratis”, sau „Cumperi 
cu 20% mai mult la același preț”, pe 
care, de obicei, le susțin furnizorii, sunt 
completate tot mai mult de promoțiile 
precum oferirea unor bonuri de benzină 
sau vouchere de cumpărături, clienților 
care ies cu coșurile pline din magazine.

Claudiu Sav

Finanțele 
au încasat 
mai mulți 
bani decât 
anul trecut
în prima jumătate a acestui 
an, Direcția Generală a Fi
nanțelor Publice (DGFP) 
Hunedoara a încasat mai 

mulți bani la bugetul conso
lidat al statului, comparativ 

cu aceeași perioadă a anului 
trecut.

Astfel, în intervalul 1 ianuarie 
- 30 iunie, încasările au fost de 
589.396.033 lei, mai mari cu 1,33 la 
sută fată de primele șase luni din 
anul precedent, când încasările s-au 
cifrat la 581.613.155 lei. Tendința de 
creștere a fost mai accentuată în luna 
iunie, când s-au încasat 93.176.699 
lei, cu 8,83 la sută mai mult decât în 
luna similară a anului 2009, când 
suma colectată a fost de 85.620.694 
lei. Pe plan național însă, execuția 
bugetului general consolidat pentru 
prima jumătate a anului, s-a încheiat 
cu un deficit estimat de 18,07 mil
iarde lei, veniturile încaăate fiind în 
sumă de 77,2 miliarde lei, cu 0,1 la 
sută mai reduse față de realizările pe
rioadei corespunzătoare din anul 
precedent. (C.R.)

Hunedorenii nu se prea
înghesuie la „Casa Verde”

La mai puțin de o lună de la debu
tul programului „Casa Verde”, peste o 
sută de hunedoreni doresc să-și doteze 
casele cu sisteme de încălzire din surse 
alternative regenerabile.

Programul poate fi considerat deja 
un succes având în vedere că cele 130 
de dosare înregistrate la Agenția pentru 
Protecția Mediului (APM) Hunedoara 
acoperă aproximativ o treime din suma 
alocată la nivelul județului. „Până la 
sfârșitul săptămânii trecute am înregis
trat și trimis la București 130 de dosare, 
reprezentând finanțări în valoare de 
aproximativ 800.000 de lei, ceea ce 
înseamnă cam o treime din suma 
alocată județului Hunedoara. Există 
deja întârzieri în derularea programului 
în sensul că, după două săptămâni, tre
buiau să vină contractele pentru a fi 
semnate, dar nici până acum nu le-am 
primit de la București”, a declarat di
rectorul APM Hunedoara, Georgeta 
Barabaș. Potrivit directorului APM, cei 
mai mulți dintre hunedorenii care au so
licitat finanțare prin acest program, re
spectiv 75 - 80 la sută, au optat pentru 

instalarea de panouri solare. Un procent 
mult mai mic, sub 15 la sută, au cerut 
bani pentru centrale termice pe lemn și 
rumeguș, iar pentru pompe geotermale 
au fost depuse doar câteva cereri.

Cu toate că cererile au fost nu
meroase, situația din Hunedoara este 
departe de succesul programului înreg
istrat în alte județe, precum județul 
Bihor, unde numărul cererilor a ajuns la 
661.

Prin programul „Casa Verde” se 
acordă din subvenții de până la 6.000 
lei, pentru instalarea panourilor solare, 
până la 6.000 lei pentru instalații de 
producere a energiei termice pe baza de 
peleți, brichete, tocătură lemnoasă, pre
cum și orice fel de resturi și deșeuri 
vegetale, agricole, forestiere, silvice și 
până la 8.000 lerpentru instalarea pom
pelor geotermale.

La nivel național, au fost depuse 
până în prezent peste 5.300 de cereri de 
finanțare pentru instalarea unor sisteme 
de încălzire din surse regenerabile.

Cătălin Rișcuța

Comisarii Gărzii de Mediu prosperă
In plină criză economică, comis

arii Gărzii de Mediu prosperă. Asta 
după ce un secretar de stat de la Min
isterul Mediului, dintre cei eliberați din 
funcție între timp, a semnat la sfârșitul 
lunii trecute un ordin prin care bugetul 
instituției de control a mediului a primit 
o suplimentare a fondului de salarii cu 
10 la sută, în vederea plății unui spor 

ANUNȚ PUBLIC
SC PROUNIC RENT SRL cu sediul în localitatea Hunedoara, str.Eroilor, 

nr.9, bl.36, ap.8, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru colectare deșeuri metalice”, sit
uat în localitatea Hunedoara, str.Aleea Bicicliștilor, f.n., 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.

pentru condiții vătămătoare. Cum fon
dul de salarii a fost suplimentat pentru 
tot anul, iar aplicarea sa se face doar 
de la jumătatea anului, rezultă că 
sporul ar putea fi în cuantum de 20 la 
sută din salariu. Ca bonus, comisarii 
au mai primit și cinci zile în plus la 
concediul legal. (C.R.)
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Comisia Europeană (CE) ar putea permite României să reia exporturile pe piața I E de carne 
și produse din carne de porc fabricate in România, ia cererea adresată de autoritățile române 
în luna iunie, aceste operațiuni fiind interzise din 2003, din cauza pestei porcine. Iii alt motiv 5 
pentru care livrările de carne și produse procesate din carne de porc, provenind de la firme ro
mânești pentru piața CE, au fost interzise din anul 2003, a fost și acela că România folosea ?
neutru eradicarea pestei porcine clasice vaccinarea porcilor

Băut și fără permis, la volanul unui autoturism furat
Devenii se vor putea 
bueura de servicii 
de închirieri mașini

Be astăzi cei ce doresc să înfi
ințeze 0 firmă de închiriere de ma
șini au undă verde și în municipiul 
reședință de j udeț. Primăria Deva 
a căzu! de acord în privința înfiin
țării serviciilor de transport per
soane în regim de închiriere și a 
unui serviciu de închiriere de au
tovehicule în orașul de la poalele■■ 
cetății. Astfel, toți cei ce vor să 
pună bazele unei firme tip ..rent-a- 
car” vor putea face demersurile 
pentru înființarea unei astfel de 
companii k sediul primăriei. în 
acest fel. municipiul Deva se în
scrie în rândul orașelor în care, fir
mele de închirieri de mașini sunt 
în legalitate. Printre orașele în care 
se regăsește o astfel de afacere 
sunt Timișoara, Cluj, Brașov, Ora
dea, Arad și multe altele. (C.S.)

Expoziție de arme 
medievale la Muzeul 
Civilizației Dacice 
și Romane

Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane din Deva va găzdui 
mâine, începând eu orele 18, ver
nisajul expoziției „Militarae Me- 
dicvalae”. Cu acest prilej, 
vizitatorii vor putea admira piese 
de armament și echipament me
dieval din Transilvania. Expoziția 
va fi realizată în colaborare cu 
Muzeul Brukenthal Sibiu. Muzeul 
Banatului Timișoara, Muzeul Mu
nicipal Media și Ordinul Cavale
rilor de Hunedoara. (I.N.)

Circulație interzisă 
între llin și Brad, 
pentru mașini 
cu tonaf mare

Bî«ția Regională de Drumuri 
și Poduri Timișoara anunță parti
cipant ia trafic că. în perioada 31 
iulie - 15 septembrie. în zilele de 
sâmbătă gi duminică, circulația ve
hiculelor rutiere este interzisă pe 
HN S, între Ilia (intersecția cu DS 
68A) și Arad (intrarea în munici
piu). Restricția se aplică între orele 
06:00 -22:00 și este valabilă doar 
pentru mașinile eu greutatea ma
ximă autorizată mai mare de 7,5 
tone. Transportul de persoane nu 
este afectat. Informații suplimen
tare pot fi obținute de pe site-ul 
Direcției de Drumuri și Poduri Ti-

\ mișoara. f(Ț.S.)

Un tânăr din Petroșani a fost oprit de polițiști, în timp ce conducea, fără permis 
și în stare de ebrietate, un autoturism furat

Un tânăr în vârstă de 19 ani, 
Alexandru B., din Petroșani, a 
fost prins de un echipaj al Bi

roului de Poliție Rutieră 
Petroșani, care efectua un 

control în trafic la intersecția 
dintre șoseaua de tranzit și 

strada Ion Creangă din Petro
șani, în timp ce conducea un 

autoturism Dacia 1310 sub in
fluența băuturilor alcoolice.

Doi răniți, pe șoselele din județ

Două persoane au fost rănite în 
urma a două accidente de circulație pro
duse pe șoselele din județ.

Undul dintre accidente s-a pro
dus pe DN76, în loclitatea Fomădia.

în timp ce conducea un autotu
rism din direcția Brad spre Deva, Iosif 
M., de 37 de ani, din municipiul Ora
dea, într-o curbă la dreapta, pe raza lo
calității Fomădia, nu a adaptat viteza la 
condițiile de carosabil umed, a pierdut 
controlul volanului și a lovit un parapet 
din beton, după care s-a răsturnat în 
afara părții carosabile.

în urma accidentului, Lilia M., 
de 26 ani, din Oradea, pasageră în au
toturism, a suferit leziuni ușoare. 
Acesta a fost transportată la Spitalul 
Județean Deva pentru îngrijiri medi
cale, fără a rămâne internată.

în urma verificărilor efectuate în 
baza de date, polițiștii au constatat fap
tul Că tânărul nu posedă permis de con
ducere pentru nicio categorie, ba mai 
mult, are și antecedente penale.

Polițiștii petroșeneni au stabilit că 
tânărul a consumat băuturi alcoolice 
înainte de a urca la volan, rezultatul 
testării cu aparatul etilotest fiind 0,59 
mg/1 alcool pur în aerul expirat, motiv 
pentru care a fost condus la Spitalul de 
Urgență din Petroșani, unde medicii i-

Bărbat accidentat pe 
trecerea de pietoni

Un bărbat, în vârstă de 70 de 
ani, din Hunedoara, a fost lovit de un 
autoturism în timp ce traversa strada pe 
trecerea de pietoni. „Andreea S., în vâr
stă de 18 ani, din Hunedoara, în timp ce 
conducea un autoturism pe bulevardul- 
dul Dacia din localitate, nu a acordat 
prioritate de trecere lui Ion B., de 70 de 
ani, din Hunedoara, care traversa regu
lamentar strada pe trecerea de pietoni”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, inspector Bogdan Nițu. în 
urma impactului, pietonul a fost acci
dentat ușor.

în ambele cazuri, oamenii legii 
au fost întocmit dosare de cercetare pe
nală.

au recoltat probe biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. Rezul
tatul aceste probei indicând o al
coolemie de 1,10 g/1 alcool pur în 
sânge.

A furat
două autoturisme

întrebat fiind de polițiști despre 
proveniența autoturismului, Alexandru 
B., a recunoscut că a furat mașina cu

Dosare penale pentru șoferi 
băuți și fără permise

Doi șoferi hunedoreni au 
rămas fără permisele de con
ducere după ce au fost prinși 
de oamenii legii, în trafic, în 
timp ce conduceau autoturis

mele, unul fiind sub influ
ența băuturilor alcoolice, iar 
cel de-al doilea fără permis.

Polițiștii Compartimentului Ru
tier din cadrul Poliției orașului Hațeg, 
l-au depistat în trafic pe Traian M., de 
58 de ani, din comuna Densuș, care 
conducea un autoturism pe strada 
Libertății fără a deține permis de con
ducere. Polițiștii i-au întocmit dosar 
de cercetare penală, pentru conduc

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer cu experiență în construcții și instalații;
* Inginer cu experiență în întocmirea devizelor pentru 

construcții;
* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții și în 

amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 sau 0723.154.204 de luni 
până vineri între orele 8-16.

ajutorul unor chei potrivite, din par
carea unui bloc situat pe strada Aviato
rilor, din Petroșani.

Tânărul a fost preluat de către 
polițiștii Biroului de Investigații Crim
inale, care, în urma cercetărilor, au sta
bilit faptul că, în cursul nopții de 25/26 
iulie, a mai furat un autoturism Dacia 
1310, care era parcat pe strsada Aviato
rilor.

Ulterior, autoturismul fiind găsit 
avariat pe raza municipiului Petroșani.

Dosar penal pentru 
furt calificat

în cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunilor de furt calificat, conduc
erea unui autovehicul pe drumurile 
publice fără a poseda permis de con
ducere, conducerea unui autovehicul pe 
drumurile publice sub influer>“ 
băuturilor alcoolice, cercetările fii. 
continuate în vederea stabilirii întregii 
activități infracționale a suspectului.

Prejudiciul, în valoare de 5.000 
lei, a fost recuperat în totalitate. Ieri, pe 
numele suspectului a fost emisă 
ordonanță de reținere pentru 24 de ore, 
urmând ca astăzi să fie prezentat 
Judecătoriei Petroșani cu propunere de 
arestare preventivă.

Mihaela Tămaș

erea pe drumurile publice a unui au
tovehicul fără a poseda permis de 
conducere.

La Petrila, Adrian B., de 28 de 
ani, a fost depistat de un echipaj de 
poliție rutieră conducând un autotur
ism pe strasa Republicii, din locali
tate, sub influența băuturilor 
alcoolice. Tânărul a refuzat testarea 
cu aparatul etilotest și recoltarea de 
probe biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei. Pe numele acestuia, 
polițiștii efectuează cețeetări sub as
pectul săvârșirii infracțiunilor de con
ducere pe drumurile publice a unui 
autoturism sub influența băuturilor 
alcoolice și refuzul de a i se recoltai 
probe biologice de sânge.



Joi, 29 iulie 2010

Criza economică nu împiedică
investițiile din comuna Râu de Mori

Chiar și în perioadă de criză, 
investițiile din comuna Rău de 
Mori nu contenesc să se desfă
șoare. De altfel, primarul co

munei, Niculiță Mang, 
gestionează în interesul comu
nității un buget de criză, astfel 
încât nici angajațiiprimăriei 

să nu fie afectați și nici lucră
rile și investițiile.

Un obiectiv principal al primarului 
iT>culiță Mang este pe cale de a fi în- 

.plinit. în doar câteva luni, lucrările la 
rețeaua de canalizare, în trei sate din 
comună, vor fi finalizate. în ciuda blo
cajului financiar și neacordării fon
durilor pentru desfășurarea lucrărilor, în 
trei sate din comuna Râu de Mori, re
spectiv Clopotova, Ostrovul Mic' și Os
trovul Mare rețeaua de canalizare va fi 
finalizată la sfârșitul lunii noiembrie. 
Proiectul, care vizează îmbunătățirea 
condițiilor de locuit prin introducerea 
rețelei de canalizare este finanțat prin 
Măsura 322, iar valoarea totală a aces
tuia se ridică la 7,2 milioane de lei.

Până în prezent, au fost finalizați 3,5 
kilometri de rețea, din totalul de 15 
kilometri. De altfel, priectul prevede și 
refacerea unui tronson de 1,5 kilometri 
de drum comunal, cuprins între satele 
Brazi și Bălan. „întâmpinăm ceva prob
leme cu lucrările la rețeaua de 
canalizare. Nu ni s-au alocat fondurile 
necesare lucrărilor. Cu toate astea, se 
lucrează în continuare, dar cu oarecare 
dificultate. Nici partea de cofinanțare a 
proiectului nu am reușit să o achităm 
către furnizorii de servicii. Datoria 
noastră se ridică la 1,7 milioane”, a pre
cizat primarul comunei Râu de Mori, 
Niculiță Mang.

Ploile abundente 
au produs daune 
majore în comună

Reprezentanții administrației lo
cale s-au confruntat cu o problema 
majoră cauzată ploile abundente. Ast
fel, din cauza cantităților masive de 
apă, în zona satului Râușor, revărsarea 
văilor a dus la blocarea, în mai multe 
locuri, a șoselei care face legătura între 
satele Râu de Mori și Râușor. 

Reprezentanții primăriei au fost nevoiți 
să intervină cu utilaje pentru a putea 
înlătura arborii și cantitatea mare de 
pământ care au blocat șoseaua. Cu toate 
că angajații primăriei au intervenit cu 
toate utilajele din dotare, buldozere, au
tobasculante și tractoare, daunele 
cauzate de viitură nu au putut fi 
înlăturate până a doua zi, șoseaua 
rămânând blocată pe timpul nopții. De 
altfel, un podeț din satul Râu de Mori a 
fost afectat de ploiile abundente, iar 
câțiva arbori au căzut peste linile de 
curent. Din fericire, nicio gospodărie 
nu a fost afectată de inundații. „Șoseaua 
a fost blocată în mai multe locuri. Toți 
angajații primăriei au contribuit la de
gajarea acesteia, deși acum sunt 
porțiuni în care se circulă pe o singură 
bandă. Având în vedere că este drum 
județean, și se află în administrarea 
Consiliului Județean, noi nu putem con
tribui la refacerea acelor porțiuni de 
drum. Este bine totuși că am putut 
acționa cu utilajele din dotare și am 
reușit astfel să intervenim prompt și în 
timp util pentru a degaja șoseaua. De 
mare folos a fost și canalul subteran, 
care duce până la baraj. O parte din 
debitul apei fiind direcționat de cei de 

la Hidroelectrica, către baraj”, a spus 
edilul Niculiță Mang.

Lucrările 
de mică amploare 
vor fi finalizate

Cu toate că ne aflăm în plină 
perioadă de criză economică, acest 
lucru nu-1 împiedică pe edilul comunei 
Râu de Mori să întreprindă și alte 
lucrări. Primarul Niculiță Mang are în 
vedere amenajarea exterioară a clădirii 
în care își are sediul primăria comunei, 
precum și alte lucrări de amenajare a 
curții. Și pentru că urmează sezonul de 
iarnă, angajații primăriei lucrează la 
dotarea celor șapte școli din comună, 
precum și a instituțiilor, cu lem pentru 
foc.

Un alt proiect, care prevede ame
najarea unui centru turistic de infor
mare, va fi demarat de reprezentanții 
primăriei, în perioada imediat 
următoare. „Suntem în faza de pregătire 
a caietului de sarcini pentru licitație. 
Doresc să simplific procedura și să 
cuprind în proiect atât poiectarea lucrir- 
lor, cât și execuția acestora, pentru a 
scurta timpii necesari. Altfel, în urma 
contestațiilor, nu vom pierde foarte 
mult timp până să demarăm lucrările”, 
a precizat primarul Niculiță Mang. De 
altfel, lucrările de renovare a două bis

erici, din satele Unciuc și Clopotiva, au 
fost recent finalizate, urmând ca în 
toamnă acestea să fie resfințite. Ambele 
biserici au fost renovate cu sprijinul 
primăriei.

Angajații primăriei 
nu vor rămâne 
fără loc de muncă

Nici angajații primăriei nu vor 
avea de suferit în urma măsurilor adop
tate de Guvern, care prevăd disponibi
lizarea bugetarilor. Din totalul de 35 de 
persoane, care sunt angajate în cadrul 
Primăriei comunei Râu de Mori, nouă 
dintre aceștia, care urmează a fi 
disponibilizați, vor fi reangajați la o so
cietate la care primăria are capital ma
joritar. „Angajații care vor trece la 
societatea la care deținem capital ma
joritar vor fi plătiți pentru lucrările din 
comună pe care le vor efectua. O 
primărie nu poate să funcționeze doar 
cu oamenii care lucrează la birou. Dacă 
nu ai muncitori, nu are cine să 
efectueze lucrările. Un alt lucru 
îmbucurător este că, în cazul în care so
cietatea va avea profit, acesta va reveni 
primăriei”, a conchis primarul comunei 
Râu de Mori, Niculiță Mang.

Irina Năstase

Muncitorii primăriei se ocupă de lucrările doi comună
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Haperul OM\ e am imn ihtjjii gni/ij
\u ii învățat lihnit din preșcli. Ișa s-ar putea spune despre reperul pe numele
adevărul Earl Simmons. C (lătărețul este pe eale sa se intimi câ din nou in spatele gratii
lor după ce a inculcat prevederile eliberării condiționate pentru ca a condus imprudent.

Daniela Gyorfi 
e însărcinată

Cineva acolo sus o iubește. A 
pierdut trei sarcini, aproape una după 
alta, dar Daniela Gyorfi pare să nu își 
fi pierdut credința că într-o zi își va 
strânge în brațe copilul, î'

Drept pentru care cântăreața 
este din nou însărcinată. Chiar dacă 
ecografiile indică faptul că totul este 
bine, interpreta se arată mult mai 
rezervată în declarații. Mai ales că a 
mai trecut prin aceeași situație de mai 
multe ori.

„Intr-adevăr, sunt însărcinată în 
două luni. Este însă prea devreme să 
mă bucur de pe acum, mai ales că am 
mai pierdut trei sarcini. Abia după 
luna a patra mă pot pronunța. Tocmai 
de aceea, prefer ca până atunci să fiu 
mâi rezervată în declarații”, a 
mărturisit Daniela.

Vedeta a descoperit întâmplător 
că este gravidă, la un control de 
rutină. Dar acum speră din toată 
inima să ducă sarcina până la capăt.

„Am lăcut ecografie săptămânal și 
mi s-a spus că totul este OK. Să 
sperăm că va fi bine, îmi doresc 
foarte mult un copil!”, a completat 
cântăreața. Iar după atâtea lacrimi, 
parcă merită să apară soarele și pe 
strada ei.

Pentru Nicole Kidman 
și Keith Urban dragostea
trece prin stomac

Dragostea plutește în aer pen
tru Nicole Kidman și soțul ei, 
Keith Urban. Cei doi au vrut să o 
vadă pe Angelina Jolie în acțiune 
și au mers să îi vizioneze recentul 
film, „Salt”, la Sherman Oaks Gal
leria.

La ieșire, deși topiți unul în 
ochii celuilalt, cei doi păreau 
căzuți pe gânduri. Să le fi rămas 
mintea la scenele de cascadorie 
făcute de partenera de viață a lui 
Brad Pitt sau meditau la ce vor co
manda la restaurant?

Pentru că imediat după film, 
perechea s-a îndreptat spre localul 
El Torito Grill, unde a luat cina. 
Dragostea trece totuși prin stomac.

MAGAZINUL MĂMICILOR PENTRU COPI
OOTUET

Kate Moss a angajat un exorcist 
pentru a alunga ’’energia malefică” 
din reședința ei din Londra

Top modelul britanic Kate 
Moss a apelat la serviciile unui 
exorcist profesionist, care o va 
ajuta să îndepărteze "energia 
malefică " din reședința ei din 
Londra, despre care presa bri
tanică a afirmat că a fost ținta 
mai multor "dezastre" în ulti
mele luni, relatează contac- 

tmusic.com.

Modelul britanic, ce locuiește într- 
un cartier de lux din nordul Londrei 
împreună cu iubitul ei, rockerul Jamie 
Hince, și cu fiica ei în vârstă de șapte 
ani, Lila Grace, ar fi apelat, potrivit pre
sei britanice, la serviciile unui șaman.

"Jamie crede în paranormal și a 
convins-o că există o energie negativă 
în casă și că este nevoie de un șaman 
pentru a o îndepărta. Au găsit unul care 
va organiza un ritual de purificare a 
casei", a declarat o sursă pentru 
tabloidul britanic The Sun.

în luna mai, un tablou realizat de
Banksy, în valoare de 92.000 de euro, a 
fost furat din această vilă de câțiva hoți.
Kate Moss, în vârstă de 36 de ani, iu-

bitul ei, muzicianul Jamie Hince (chi
taristul trupei The Kills, în vârstă de 42 
de ani), și mama ei, Linda, dormeau în 
reședința celebrului top model din 
Maida Vale, un cartier șic din nordul 
Londrei, în momentul producerii jafu
lui.

După doar câteva zile, o 
defecțiune a sistemului de scurgere din 
aceeași locuință a provocat daune în
valoare de peste 100.000 de lire ster
line.

Kate Moss este un top model bri-

tanic de succes, care a apărut pe cop 
ertele a peste 300 de reviste de mod; 
din întreaga lume. Ea este cunoscut; 
pentru înălțimea sub standardele im 
puse în lumea modei, pentru apariț 
în numeroase campanii publicitare 
pentru relațiile personale zbuciumate ș 
pentru stilul de viață petrecăreț. Kati 
Moss ocupă locul al treilea în topu 
celor mai bogate top modele din lum<
alcătuit de revista Forbes anul acesta 
ea înregistrând anul trecut venituri de(
milioane de dolari.

Rihanna debutează în cinematografie
Rihanna își va face debutul îi 

cinematografie cu un rol în lungmetrș 
jul "Battleship", ce va fi produs de stu 
diourile Universal, pe baza jocului d( 
strategie omonim, comercializat de 
compania Hasbro, informează vt 
ety.com.

Filmul regizat de Peter Berg 
după un scenariu scris de Jon și Ericl 
Hoeber, îi mai are în distribuție pe ac 
torii Alexander Skarsgard și Tayloi 
Kitsch.

Filmările pentru lungmetrajul, t 
cărui acțiune se petrece pe mare, în aei 
și pe pământ, prezentând lupta" de 
supraviețuire a oamenilor în fața une 
forțe superioare, încep în această vară 
Pelicula va ajunge pe marile ecrane pe 
25 mai 2012.

cw K

tmusic.com
ety.com


Si „Dorința de a profesa me di ci a a este tuia dintre cele mai 
fante caracteristici care deosebește omul de animal" .

(Sir William Osler) I
■.....
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Toxiinfecția alimentară - o boală favorizată
de temperaturile ridicate ale verii

Dureri de burtă apărute din 
senin? Febră, dureri de cap, 
diaree și senzație de vomă? 
Mai exact o stare generală 

foarte proastă? in această si
tuație, posibilitatea de a suferii 

de o toxiinfecție alimentară 
este aproape sută la sută.

Toxiinfecțiile alimentare sunt 
afecțiuni digestive acute, frecvent 

âlnite în perioada verii, fiind de
terminate de ingestia, odată cu ali
mentele, a unei toxine alimentare. 
Această afecțiune este favorizată de 
temperaturile de peste 30 de grade 
Celsius. Toxiinfecția alimentară 
este o bolă care se răspândește ex- 

1 de repede, putând afecta atât 
persoane dintr-o colectivitate mică, 
până la grupuri mari de oameni, de 
pildă persoanele de la sate care 
consumă apă dintr-o sursă infectată.

Cum se 
contaminează 
alimentele?

Intoxicația alimentară este 
cauzată de ingestia, odată cu ali
mentele, a unor microorganisme 
, Atogene, precum bacteriile, 
virusurile sau paraziții. Alimentele 
pot fi contaminate atât pe parcursul 

'cesului de preparare, microor
ganismele care colonizează diferite 
țesuturi de animale contaminează 
persoana care manevrează carnea, 
cât și pe parcursul creșterii și anume 
în cazul fructelor și legumelor, care 
pot fi contaminate mai ales dacă 
sunt folosite îngrășăminte naturale 
sau dacă este folosită irigația cu apă 
dintr-o sursă contaminată. De altfel, 
persoanele care sunt purtătoare a 
unui tip de microorganism sau per
soanele bolnave pot contamina la 
rândul lor alimentele în timpul pro
cesului de preparare. Alimentele 

mai pot fi contaminate și din cauza 
mediului înconjurător, cu microor
ganisme patogene care se pot găsi 
în praf, pământ, apă. Dintre aceste 
microorganisme fac parte Cryp
tosporidium parvum (un parazit), 
Clostridium botulinum (bacterie 
care provoacă botulismul) sau 
Clostridium perfringens (o bacterie 
care, în cazuri grave, poate provoca 
diaree sanghinolentă).

Dintre infecțiile care pot fi 
dobândite prin contactul sau inges
tia unor alimente infestate, cele mai 
grave sunt Toxoplasmoza și Listeri- 
oza, extrem de periculoase mai ales 
în rândul femeilor însărcinate. Ast
fel de infecții pot provoca fie avort 
spontan, fie malformații congenitale 
grave, uneori incompatibile cu 
viața.

Semne ale 
toxiinfeției 
alimentare

Principalele semne, care apar 
odată cu intoxicația alimentară, sunt 
simptomele gastro-intestinale. 
Primul simptom care apare este de- 
obicei diareea, urmat de stări de 
greață, vărsături și dureri abdomi
nale (crampe intestinale). Timpul 
necesar pentru apariția simp- 
tomelor, severitatea acestora pre
cum și durata lor, depind de mai 
mulți factori și anume: tipul mi
croorganismului care a determinat 
infecția, vârsta pacientului și starea 
generală de sănătate. Persoanele cel 
mai frecvent afectate de toxiinfecții 
alimentare sunt copiii și vârstnicii. 
Simptomele acestora pot dura mai 
mult și chiar și infecțiile care în 
mod normal nu sunt grave, în aceste 
cazuri pot fi uneori fatale. Acest 
lucru este valabil de asemenea și în 
cazul femeilor însărcinate, în cazul 
persoanelor cu imunosupresie și a 
celor cu boli cronice asociate.

Intoxicația 
alimentară poate 
avea complicații 
majore

Nu toate toxiinfecțiile ali
mentare au aceste simptome „cla
sice” și anume diaree, greață, 
vărsături și crampe intestinale. 
Unele intoxicații alimentare au alte 
simptome mult mai grave. Spre ex
emplu, intoxicația alimentară cu 
Clostridium botulinum, bacterie 
care provoacă botulismul și care 
conține o neurotoxină capabilă să 
provoace paralizie nervoasă și 
musculară. Simptomele apar la 
aproximativ 18-36 ore de la infecție 
și includ slăbiciunea generalizată și 
vederea dublă. Paralizia 
progresează din regiunea capului 
(nervii cranieni) și cuprinde apoi în
treg corpul. De altfel, toxoplas
moza, o infecție produsă de un 
parazit, toxoplasma gondi, nu are de 
obicei simptome sau are doar simp
tome minore precum cele apărute în 
răceală. Uneori se pot identifica 
adenopatii (inflamația ganglionilor 
limfatici), dureri și crampe muscu
lare, care pot dura de la câteva zile 
la câteva săptămâni. La femeile gra
vide, această infecție poate provoca 
fetusul. Listerioza este o boală 
infecțioasă care poate provoca 
febră, dureri musculare și câteodată 
greață și diaree. Daca infecția se 
răspândește la nivelul sistemului 
nervos și în special la nivelul 
creierului, apar simptome precum 
cefaleea (durerea de cap), redoarea 
de ceafa (înțepenirea cefei cu durere 
accentuată la mobilizarea acestui 
segment), confuzie, pierderea 
echilibrului sau chiar convulsii. Fe
meile însărcinate cu listerioză pot 
prezenta simptome ușoare pseudo- 
gripale (asemănătoare celor din vi
rozele respiratorii) dar în anumite 
cazuri pot provoca leziuni la nivelul 
placentei și fătului cu avort spontan 
sau infecția nou-născutului. Alte 
infecții alimentare, care au 
consecințe grave asupra stării de 
sănătate, mai sunt cele provocate de 
E. coli O157:H7 (tupină înalt 
patogenă, extrem de agresivă), 
fregvent întâlnită în rândul copiilor 
sub 5 ani și a persoanelor cu vârste 
peste 65 de ani, și salmoneloza 
(toxiinfecție alimentară cu diaree 
severă care uneori poate dura mai 
mult de o săptămână și necesită de 
asemenea spitalizare)Simptome 
gastro-intestinale precum diareea, 
greață sau vărsăturile pot apărea și 
în cazul infecției cu unele microor
ganisme din mediul înconjurător și 
nu neaparat din alimente. Acești 
agenți patogeni se răspândesc prin 
contact interpersonal (de la om la 
om) sau prin apa contaminată. Gia-

rdia lamblia, este un parazit care 
trăiește în rezervele de apă și 
provoacă diaree și crampe intesti
nale mai ales în rândul copiilor.

Tratarea toxiinfecției 
alimentare

în majoritatea cazurilor simp
tomele intoxicației alimentare dis
par în câteva zile (2-3 zile) fără 
apariția unor complicații, astfel că 
nu este necesar nici un tratament 
medicamentos. Este suficient con
trolul adecvat al simptomelor pre
cum diareea și evitarea apariției 
complicațiilor, fără a fi necesar un 
tratament antibiotic. Deshidratarea, 
cauzată de diareea severă, este prin
cipala complicație care poate 
apărea. Scopul principal al trata
mentului este înlocuirea lichidelor 
și electroliților pierduți prin diaree 
sau vărsături. Dacă deshidratarea 
este severa și reechilibrarea 
hidroelectrolitică nu poate fi 
realizată la domiciliu, este 
recomandată internarea în spital cu 
efectuarea tratamentului parenteral 
(administrarea hidroelectrolitilor pe 
cale venoasa). Pentru a preveni 

deshidratarea severa este recoman
dat consumul unor siropuri re- 
hidratante. Trebuie evitate băuturile 
energizante, carbogazoase și su
curile din fructe care conțin prea 
mult zahăr și prea puțini electroliți. 
Odată cu îmbunătățirea stării gen
erale, se poate începe dieta de 
tranziție cu banane, orez, sos de 
mere (compot de mere proaspăt), 
pâine prăjită sau biscuiți. Trebuie 
evitate alimentele condimentate 
(irita tractul gastrointestinal), 
fructele proaspete, alcoolul, cafeaua 
pentru primele două zile de dietă și 
produsele lactate pentru primele trei 
zile de la dispariția simptomelor. 
Medicația antidiareică nu este de 
obicei recomandată în tratamentul 
intoxicațiilor alimentare, pentru că 
se stopează astfel mecanismul de 
curățire a intestinului de microor
ganismele patogene, precum și de 
toxinele acestora, cu înrăutățirea di
areei și celorlalte simptome. An- 
tidiareicele sunt folosite doar în 
cazul recomandării medicului. 
Tratamentul medicamentos ește 
însă obligatoriu în cazul femeilor 
însărcinate care sunt diagnosticate 
cu toxoplasmoză și listerioză.



*>
Oamenii de știință din Israel au dezvoltat un "detector de respirație" care i-ar putea 
ajuta pe pacienții cu paralizie totală să navigheze pe internet sau să-și miște scaunul 
cu rotile. Dispozitivul care se află în teste la Institutul Weizmann din Rehovot, Israel, 
detectează scliinibău ile de presiune din cavitatea nazală și le transformă în semnale 
electrice. "Detectorul de respirație" poate fi conectat la un soft special și folosit pentru 
a mișca cursorul unui mouse teu pentru a controla un scaun cu rotile.

—

Crescătorii de oi și capre Debitele râurilor Crasna, Barcău,

■

se pregătesc să iasă în stradă Someș, Crișuri, Mureș, Olt și Șiret 
sunt în creștere

Crescătorii de oi și capre din 
Federația Agrostar pregătesc proteste 
de stradă, acuzând Ministerul Agri
culturii și Dezvoltării Rurale că nu îi 
sprijină și că dorește chiar falimenta- 
rea acestui sector.

"Exportul României de 
berbecuți a crescut de la an la an și a 
ajuns să depășească un miliard de 
euro anual. Dacă acest sector ar fi 
sprijinit s-ar putea exporta cel puțin 
1,5 miliarde euro de euro, însă polit
ica Ministerului Agriculturii este de 
a falimenta tot ce mai a mai rămas 
din agricultura românescă și de a 
scoate producătorii români de pe 
toate piețele. în alte state membre 
UE, spre exemplu în Germania, 
crescătorii de oi primesc ajutoare fi
nanciare atât de la stat, cât și de la 
autoritățile locale, în timp ce ciobanii 
din România nu primesc nici formele 
de sprijin care li se cuvin ca țară 
membră UE", se arată într-un comu
nicat al Agrostar.

Federația sindicală din 
agricultură va anunța în perioada

Viitorul economiei românesți
pare din ce în ce mai sumbru

Noi concedieri și alte creșteri de pre
țuri. Asta prevăd managerii firmelor 
românești până în toamnă, din cauza 
scăderii activității economice ce se va 

înregistra în toate domeniile.

Managerii firmelor românești 
anticipează că în iulie-septembrie se va 
înregistra o scădere a activității econom
ice în toate domeniile de activitate, care 
va atrage concedieri și va fi dublată de 
creșteri de prețuri, potrivit datelor publi
cate, miercuri, de Institutul Național de 
Statistică (INS).

Astfel, potrivit ultimei anchete de 
conjunctură a Institutului Național de 
Statistică (INS), directorii companiilor 
din industria prelucrătoare estimează o 
scădere moderată a producției până în 
septembrie, soldul conjunctural fiind de - 
6%, mai slab decât cel din sondajul din 
iunie, de +2%.

Companiile din acest sector se 
așteaptă la continuarea concedierilor 
(sold conjunctural -13%), mai ales în 
cazul întreprinderilor foarte mari, cu cel 
puțin 500 de salariați (-16%). Cele mai 
afectate domenii ar urma să fie fabricarea 
produselor de cocserie și a produselor 
obținute din prelucrarea țițeiului; met
alurgie și fabricarea altor mijloace de 
transport (solduri conjuncturale -45%, - 
40% și respectiv -32%).

Pentru prețurile produselor industri
ale, managerii prognozează o creștere a 
acestora în următoarele trei luni (sold 

următoare calendarul protestelor.
"Cerem demisia conducerii 

Ministerului Agriculturii, cea mai 
incompetentă din ultimii 20 de ani", 
a declarat în comunicat președintele 
Agrostar, Niculae Ștefan.

Singurul ajutor financiar de care 
beneficiază crescătorii de oi și capre 
în acest an este cel de 80,36 euro 
reprezentând plata directă pe 
suprafață.

"în ceea ce privește motorina cu 
acciza redusă, pentru oi ar urma să se 
dea sub un litru pe cap de animal. 
Crescătorii români de oi și capre cer 
ajutor financiar în contextul în care 
pe piața europeană se înregistrează 
un deficit de came de oaie de 
300.000 de tone, iar cererea este în 
creștere, ceea ce ar reprezenta o opor
tunitate pentru crescătorii români, cu 
atât mai mult cu cât potențialul natu
ral al României este enorm", se mai 
arată în comunicat.

Principalele piețe de export în 
domeniu sunt statele arabe, țările din 
fosta Iugoslavie, Grecia și Italia.

conjunctural +21%).
Directorii firmelor au rămas destul 

de sceptici cu privire la evoluția sectoru
lui construcțiilor, unde se așteaptă la o 
scădere moderată a producției (sold con
junctural -10%, față de -3% în iunie) și o 
scădere a comenzilor (sold -17%). Și în 
acest sector, disponibilizările vor con
tinua (sold -17%), în special în între
prinderile foarte mari, cu cel puțin 500 de 
salariați. Cât privește prețurile lucrărilor 
de construcții, se preconizează o creștere 
a acestora.

în ceea ce privește comerțul cu 
amănuntul, managerii din sector și-au 
înrăutățit estimările, mizând pe o scădere 
a activității economice până în septem
brie (sold conjunctural -24%), pe fondul 
diminuării vânzărilor (-15%) și comen
zilor (sold conjunctural -16%). în plus, 
directorii iau în calcul noi concedieri 
(sold conjunctural -14%) și estimează că 
prețurile de vânzare cu amănuntul vor 
crește (sold conjunctural +51%).

în servicii, managerii se așteaptă la 
o scădere moderată a cererii de servicii, 
respectiv a cifrei de afaceri, soldul con
junctural fiind -10%, față de -8% luna 
trecută. Drept urmare, companiile vor 
continua să își reducă personalul (-16%), 
mai ales întreprinderile foarte mari, cu cel 
puțin 500 de salariați. Potrivit opiniei 
managerilor, prețurile de vânzare sau de 
facturare a prestațiilor vor avea o tendință 
de creștere moderată (sold conjunctural 
+13%).

_____________________________/

Debitele râurilor Crasna, Barcău, 
Someș, Crișuri, Mureș, Olt și Șiret vor 
fi în creștere pe cursurile mijlocii și in
ferioare, iar debitul Durii va fi în 
creștere pe sectorul Gruia-Calafat, din 
cauza ploilor anunțate.

Institutul Național de Hidrologie 
și Gospodărire a Apelor (INHGA) a 
anunțat miercuri, că debitele râurilor 
vor fi, în general, în scădere, exceptând 
cursurile mijlocii și inferioare ale 
râurilor Crasna, Barcău, Someș, 
Crișuri, Mureș, Olt și Șiret.

Pe râurile din Dobrogea, debitele 
vor fi staționare. Se vor situa peste 
cotele de pericol râurile la stațiile hidro- 
metrice Valea Neagră - Secuieni județul 
Neamț, Trebiș - Mărgineni județul 
Bacău, Prut - Fălciu județul Vaslui și 
Oancea județul Galați.

Peste cotele de inundație se vor 
situa râurile la stațiile hidrometrice Olt 
- Hoghiz județul Brașov, Prut - 
Dranceni județul Vaslui și Șivita județul 
Galați.

în ceea ce privește debitul Durii, 
acesta va fi staționar la intrarea în țară 
(secțiunea Baziaș). Debitele vor fi în 
creștere pe sectorul Gruia - Calafat, 
staționare la Bechet și în scădere pe 
sectorul Corabia - Tulcea.

Hidrologii au decis, marți, să

Fructele și legumele trebuie consumate
într-o săptămână de la cumpărare

prelungească pentru încă o zi, până 
miercuri după-amiază, avertizarea cod 
galben de inundații, ea rămânând 
valabilă pe aproximativ aceleași râuri 
vizate inițial.

Astfel, hidrologii au instituit cod 
galben pe râurile Tisa - cu afluenții Iza 
și Vișeu, pe Tur - cu afluenții Turt, 
Valea Rea, pe Someșul Mic - cu 
afluenții Someșul Cald, Gadalin, 
Aghireș, Luna și Fizeș, pe Bistrița - cu 
afluenții Dipsa, Budac, Bârgău și 
Bistrița Bârgăului, pe Lăpuș - cu 
afluenții Firiza, Cavnic și Suciu, pe 
Bârsău, pe Someș în aval de Dej 
(Almaș, Agrij), în bazinele superioare 

ale râurilor Barcău, Crișul Repede, 
Crișul Alb - în amonte de Gurahonț, pe 
Arieș, Gurghiu, Niraj, Târnava Mare, 
Târnava Mică, pe Oltul superior și p- 
jlociu - cu afluenții săi Homoroa„J, 
Râul Negru, Covasna, Baraolt, Varghiș, 
Șercaia - și pe râurile Buzău, Râmnicu 
Sărat, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, 
Suceava, Bârlad, Bahlui, Sitna, și Jijia, 
aferente județelor Covasna, Buzău, 
Vrancea, Bacău, Hunedoara, Neamț, 
Suceava, Vaslui, Iași și Botoșani.

Hidrologii menționează că aceste 
fenomene se pot produce și pe afluenți 
de grad inferior ai acestor râuri

Atenție la legumele și fructeh 
care le cumpărați și la modul cum Ie 
consumați. Cercetătorii atrag atenția că 
valoarea nutrițională a fructelor și a 
legumelor a scăzut în timp, din cauza mod
ului în care sunt crescute de agricultorii.

Pentru un aport cât mai mare de vit
amine, proteine și minerale, specialiștii le 
recomandă consumatorilor să țină cont de 
câteva sfaturi. în primul rând, trebuie să 
cumpăram fructele și legumele intens col
orate, și să nu le alegem întotdeauna pe 
cele mai mari. Specialiștii spun că nivelul 
de nutrienți este mai mare în cazul 
fructelor mici.

De asemenea, fructele si legumele 
trebuie consumate în cel mult o săptămână 
de la cumpărare. Specialiștii atrag atenția 
că în cazul celor mai multe fructe și 
legume, coaja conține nutrienți importanți 
pentru sănătate.



Comisia Centrală a Arbitrilor va susține în acest sezon cursuri dearbi- 
traj pentru jucătorii din Ligal.latediile cluburilor cate doresc ca fotba
liștii să cunoască ultimele reglementări din domeniu, a anunțat, marți, 
într-o conferință de presă, președintele CCA Vasile Avram.

Locul 6 la Kaposvar pentru Realsport
C.S Realsport Deva a obținut 
locul șase la Turneul Interna
țional Youth Footbal Festival, 

de la Kaposvar.

Competiția s-a desfășurat în pe
rioada 16-24 iulie. La turneul din Un
garia au participat 200 de echipe, din 21 
de țări din lume, și s-a jucat pe diferite 
categorii de vârstă. Realsport a partici
pat la categoria de vârstă sub 16 ani. La 
categoria respectivă a turneului, au fost 
două grupe a câte cinci și șase echipe. 
Formația din Deva a făcut parte din 
grupa B cu cinci echipe. Primul meci al 
grupei a fost împotriva slovaciilor de la 
IFK SG 2007 D. Streeda, pe care l-au 
pierdut cu socrul de 2-1. Următorul 
meci a fost contra echipei din Anglia 
Soham Town Rangers FC, de asemenea 
£ Mut cu scorul de 2-1. Echipa 
deveană a reușit să câștige ultimele 
două meciuri din grupă împotriva 
echipelor din Ungaria, Toponar SE, 
scor 5-1 și Kaposszekcso scor 3-1. Ast
fel, echipa hunedoreană s-a calificat în 
sferturile de finală ale competiției, unde 
aVgâlnit echipa italiană STB Brescia

Unirea Urziceni a remizat, scor 0-0, cu Zenit, în prima 
manșă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor

Vicecampioana României, Unirea 
Urziceni, a terminat la egalitate, scor 0-0, 
meciul disputat, marți, pe stadionul 
„Steaua” din București, în compania 
formației ruse Zenit Sankt-Petersburg, în 
manșa întâi a turului trei preliminar al 
Ligii Campionilor.

Din minutul 36, Unirea Urziceni a 
jucat în inferioritate numerică, după elim- 
'"yea mijlocașului Răzvan Pădurețu.

Jucătorii echipei Unirea Urziceni au 
apreciat că remiza cu Zenit Sankt Peters
burg, din preliminariile Ligii Campi- 
o ’or, reprezintă un rezultat echitabil, 
ț., ,ăd cont de faptul că au evoluat în in
ferioritate numerică, precizând că există 
șanse de calificare, chiar dacă returul va 
fi dificil. „A fost un meci dificil, mai ales 
după ce am rămas în zece oameni. A fost 
foarte greu, am suferit, am dat de o echipă 
foarte puternică, bine așezată în teren, dar 
nu le-am dat prea multe șanse. Oricum, 
calificarea se va juca în Rusia. I-am stu
diat foarte bine pe casete și ne-am luat 
măsuri la cei mai importanți jucători ai 
lor. Astă seară am fost o echipă, dar nu am 
reușit maximum pentru că am jucat în 
zece. Pentru noi este un rezultat 
echitabil”, a declarat Sorin Paraschiv. 
Căpitanul echipei Unirea, George Gala- 
maz, este mulțumit de rezultat, apreciind 
că formația sa a jucat cu sufletul. „Este un 
rezultat bun, cu una dintre dintre cele mai

Academy. Devenii au pierdut, cu scorul 
de 3-1, și au terminat turneul pe locul 
șase. Meciurile s-au desfășurat în două 
reprize a câte 35 de minute cu pauză de 
zece minute. Vlad Mădălaș a fost con
vocat la lotul național, care se află într- 
un stagiu de pregătire la Câmpeni. 
Tânărul jucător este singurul fotbalist 
convocat la lotul național.

„A fost o experiență frumoasă 
pentru copii, nivelul turneului a fost 
unul destul de ridicat, arbitrajele au fost 
bune, nu au influențat rezultatele 

bune echipe din Europa. Noi suntem o 
echipă mică în Europa și când joci în 
condițiile date ești mulțumit și cu o 
remiză. Nu comentăm arbitrajul. Nu 
contează banii, contează sufletul. Noi am 
jucat la sacrificiu și câteodată asta 
contează cel mai mult. Le mulțumim

lnirea Urziceni: I. Arlauskis - 36. 
B. Marin, 6. Galamaz, 14. Maftei. 23. Bor- 
deanu - 8. Paraschiv. IB. Pădurețu -10. 
Marinescu, ii. Neaga (14. Rusescu '86), 
30. Frunză (11. Onofraș '») - K. Bilașco 
(9. Bate '89). Antrenor: Rotii Levi.

Zenit Sankt-Petersburg: 16. 
Malafeev -2. gairfm. 5. Meira. 6 Lom- 
oaerts, 14. llubocan - 27. Denisov - 34. 
Bîstrov !■. Kanunnikov ’80). 18.
|W. Rosina '59), 15. gtafcpB. Faizulin 
’70) -10. Danny -11. Kerjakov. Antrenor: 
Luciano Spalletti. 

jocurilor. Am jucat bine în grupă, dar au 
fost patru meciuri în cinci zile și până 
la urmă oboseala și-a spus cuvântul. Nu 
am ce să le reproșez băieților, că am 
fost eliminați în sferturi de italieni, dar 
s-a văzut clar diferența de valoarea în 
favoarea echipei din Brescia. Per total, 
mă dedat mulțimit și sper ca la 
următorul turneu să facem mai mult”, a 
declarat președintele clubului C.S. Re
alsport, Attila Takacs.

Andrei Cean

foarte mult suporterilor care au venit 
astăzi la meci și sunt sigur că s-au bucurat 
pentru jocul pe care l-am făcut. Urziceni 
a arătat încă o dată că este echipa 
României și este foarte apreciată de toți 
iubitorii fotbalului”, a spus fundașul 
echipei ialomițene.

Cartonașe galbene: Paraschiv '26, 
Gaiamaz ’41 î Denisov '14, Rosina '81.

Cartonaș roșu: Pădurețu '36.

Au arbitrat: Bruno Paixao (central) 
- Jose Cardinal. Joâo Santos (asistenți) - 
Bruno Esteves (rezervă) - toți din Portu
galia.

Meciul retur va avea loc miercuri, 4 
august, de la ora 19.30, la Sankt Peters
burg.

Jiul Petroșani pierde la masa verde
Echipa de fotbal, Jiul Petroșani 

nu se va prezenta, sâmbătă, la Sime- 
ria, la meciul ce urma să îl dispute în 
compania formației CFR Marmosim 
Simeria, în faza secundă a Cupei 
României.

Se pare că „blestemul” datoriei 
de 150.000 de euro, către foștii 
jucători continuă să pună „bețe în 
roate” formației din Valea Jiului. 
Oficialii petroșeneni au explicat că 
echipa a fost trecută pe foaia de joc 
pentru meciul cu Simeria, însă 
Federația Română de Fotbal nu și-a 
dat acceptul din cauza datoriei. Ast
fel, Jiul Petroșani nu se va prezenta

Augustus Constantin la Unirea 
Urziceni - Rapid și Marius Avram 
la Steaua - Universitatea Craiova

Arbitrul Augustus Constantin 
va conduce la centru partida dintre 
echipele Unirea Urziceni și Rapid 
București, în timp ce Marius Avram 
a fost delegat la meciul Steaua 
București - Universitatea Craiova, în 
etapa a Il-a a Ligii I.

Arbitrii și observatorii tu
turor întâlnirilor din etapa a Il-a 
a Ligii I:

Oțelul Galați - Pandurii Târgu 
Jiu, vineri, ora 18.00

Arbitri: Cristian Balaj (central) 
- Radu Ghinguleac, Vasile Mari
nescu (asistenți) - Cătălin Popa 
(rezervă)

Observator: Ion Mureșan
FC Vaslui - FCM Târgu Mureș, 

vineri, ora 20.30
Arbitri: Alexandru Deaconu - 

Adrian Vidan, Andrei Constanti- 
nescu - Mugurel Vădan

Observator: Comeliu Fecioru
Gloria Bistrița - Astra Ploiești, 

sâmbătă, ora 18.00
Arbitri: Istvan Kovacs - Daniel 

Hulubei, Iulius Timar - Paul 
Unimătan

Observator: Nicolae Grigorescu 
Steaua București - Universi

tatea Craiova, sâmbătă, ora 20.00
Arbitri: Marius Avram - loan 

Onicaș, Mircea Orbuleț - Dragoș Is- 
trate

Observator: Constantin Ștefan
Unirea Urziceni - Rapid 

București, sâmbătă, ora 22.00
Arbitri: Augustus Constantin - 

Sebastian Gheorghe, Dragoș Iliescu 

la meciul de cupă și va pierde la 
masa verde cu scorul de 3-0.

„Jiul nu se va putea prezenta la 
acest meci așa că, mai mult ca sigur, 
vom pierde partida cu scorul de 3-0 
la masa verde. Ne pare rău, dar 
acesta este situația în momentul de 
față”, a explicat vicepreședintele 
George Boboc.

în aceași fază a Cupei 
României, FC Hunedoara va întâlni 
Pandurii Lignitul II Târgu Jiu, echipa 
a doua a formației de Liga I Pandurii 
Târgu Jiu, într-un meci care va avea 
loc sâmbătă, la Hunedoara.

- Ionel Ivan
Observator: loan Mureșan
Gaz Metan Mediaș - FC 

Timișoara, duminică, ora 17.00
Arbitri: Ovidiu Hațegan - Cris

tian Nica, Micloș Nagy - Mihai Pro
dan

Observator: Constantin Gheo
rghe

FC Brașov - Universitatea Cluj, 
duminică, ora 19.00

Arbitri: Sebastian Colțescu - 
Ionel Popa, Florin Păunescu - Adrian 
Comănescu

Observator: Constantin Zotta
Dinamo București - Sportul 

Studențesc, duminică, ora 21.00
Arbitri: Robert Dumitru - Aurel 

Oniță, Dorin Mudura - Andrei 
Chi vuiete

Observator: Valeriu Ioniță
CFR Cluj - Victoria Brănești, 

luni, ora 20.30
Arbitri: Mugurel Drăgănescu - 

Bogdan Velicu, Vladimir Urzică - 
Florin Ghimbășan

Observator: Laszlo Sajtos.

a
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Prestăm:
i - poliș culoare;
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Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări 11 gratisl
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ABONAMENTE

O
- Persoane fizice - 

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

12 luni - 100 lei

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

sau 0354/882.101

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4,



intr-o casă se întâmplă lucruri duelate. O forță malefică din ve
chime stă neclintită, ascunsă, și tăcută, mereu in așteptare. Se mani
festă doar în întuneric și este prezentă în casă de mai bine de -IO de 
ani. Pentru că această casă ascunde un secret, un trecut îngrozitor 
(Pro Cinema; 22:00; întunericul}
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InMuceți în grila â mai sas urmatoarai® whte 
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULA?

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPÂRAGUȘL BONĂ, CLAPONAȘ, 

EGAL, GARARE, IMAM, IMPRIMERIE, 
IN, INSTALAȚIE, IJE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂGÂNIT PĂSARARÎ, 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFOhL 

TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTOR!, Vh

Petru ARDELEAN - ARAD

BuclD-kii
8 4 9 6 3 1 5

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

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

8 1 4 3 7
2 1 6 3 4 9

VlOREL NAGH! - VlAWMIRESCU

^TV/ț’l

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră
08.00 Armăsarul sălbatic (3.) 
B8i3@ Beaver rezolvă tot (19.) 
09:60 Transformarea (emisiune de 

divertisment, 2008, rel.)
10:00 Verde-n față (rel.) Episodul 6 
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 19.)
11:15 Generația contra (rel.) 
12:10 Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
12:40 Prințesele lumii (serial docu

mentar - 23.)
ISilO Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 53.) 
I9M Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Omenia ne scoate la liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
i 5:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Polo: România - Spania 
18:15 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 54.) Ultimul 
episod cu Yeong-ae Lee, Yang 
Mi-kyeong, Park Chan-hwan

19:40 învinge apele!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo

- 21:10 Arena publică Ediție specială 
22:25 Ochiul magic 38' 
23:00 Cirque du Solei 1: LoverSick 

Partea a doua

Z'tv<?2
L____i
07:00 Cercul vieții (german serial, 

2004 - 1.)
WiM învinge apele!
08:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 69.)
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 29.)
I0>60 Telejurnal; Sport

Hans Christian Andersen: 
Viața mea de basm (SUA aven
tură, 2001) 89' cu Kieran Bew, 
Simon Callow, Emily Hamilton, 
.lames Fox

12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Chip și asemănare (rel.)
1împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 1.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom

17:00 Turist pe litoral (emisiune de 
divertisment, 2010)

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:10 învinge apele!
18:15 Poate nu știai
18:30 Orașele lumii (rel.) Granada
19:® Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment. 2009)
IBM Atletism Campionatele Euro

pene
23:00 Ora de știri (show de întâlniri)

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 îngerașul (2000) 07:00 Camera de râs
08:00 Liber la vacanță (matinal. 09:55 Omul care aduce cartea 03:15 Săracii tineri bogați (rel.) 07:30 Uite cine gătește! (rel.)

2010) 10:00 O prințesă adevărată (rel.) Qft45 Legământul (rel.) Sport cu Florentina (
KMX( In gura presei 12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3788.) 11 15 Predestinați (rel.) S.ilS Nimeni nu-i perfect (6.)
11M Crimă în Malibu (SUA polițist, 

1990, rel.) 88' cu Jeter Falk, 
Andrew Stevens, Brenda Vac-

13:00
13:30

Știrile Pro TV
Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 7.)

12:30

14:00

împreună pentru totdeauna 
(mexican serial, 2008, rel.)
Cele două fețe ale Anei (mexi-

09:45
LhS
13:15

Spioni de-o șchioapă (rel.) 
Galileo
Camera de râs

caro, Floyd Levine 14:00 Juwanna Mann (SUA comedie,i can serial, 2006) Cine știe...câștigă!
13:® Observator 2002, rel.) 15:30 Victoria (2007) IMS Nimeni nu-i perfect (rel. - 6.)
Hffl Secrete în Paradis (grec serial, 

2008) 45' cu Danis Katranidis,
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3789.)
. i 

t
Vremea de ACASĂ 
Legământul (2008)

Rapsodia familiei Bloom 
(SUA film romantic, 1998)

Panagiotis Bougiouris, Faye 1700 Știrile Pro TV i':30 Poveștiri adevărate 18 0(1 1 ocus 18 90’

16 «1
Xila, Vana Pefani 

Observator
!WI Mesaje de dincolo (SUA serial, 

2005 - 6.) 60' cu Jennifer Love
1&3« împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008) IS«
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60'

17.00 
1BO0

Acces Direct 
Observator

Hewitt, David Conrad, Aisha
Tyler. David Ramsey

1 S ’>r Săracii tineri bogați (SUA-co- 
lumbian serial, 2009)

Epidemie în L.A. (SUA film 
de acțiune, 2007)

20.30 Burlacul (emisiune de divertis
ment, 2010)

IXI 
? 1:00

Știrile Pro TV
Fotbal: Dinamo - Hajduk Split

.0 1 Predestinați (mexican serial, 
2009)

Focus Monden 
Trăsniții

22:30 Observator h:00 Știrile Pro TV 2 J Vi Cealaltă față a Analiei (rel.) Mondenii Show
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere, Jack Cole
man

?3 to Doi bărbați și jumătate (SUA 
serial, 2003 - 19.) 30' cu Charlie 
Sheen. Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

22;jii

23:30

Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009)

83:30 Un detectiv cu greutate (SUA- 
german-italian film de acțiune, 
1991) 88' cu Bud Spencer, Lou 
Bedford

15:05 Mr. Bean în vacanță (englez comedie, 2007)
16:35 Pacostea (francez comedie, 2008) 86' cu Richard Berry 
18:05 Salutări de la malul mării (SUA comedie,

2007) 116' cu Kim Shaw, Paul Sorvino, David Fumero, Jay O. Sanders 
20:00 Iubiți (polonez film documentar, 2009)
20:55 Veronika se hotărăște să moară (SUA dramă, 2009) 103' cu Sarah Mi

chelle Cellar, Jonathan Tucker, Erika Christensen, Melissa Leo 
22:40 Captivitate (SUA-rus polițist, 2007) 96' cu Elisha Cuthbert. Daniel

Gillies. Pruitt Taylor Vince, Michael Harney

21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 177.) 23' cu Jerry Seinfeld, 
Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards, Jason Alexander

22:00 întunericul (SUA-spaniol horror, 2002) 102’ cu Anna Paquin. Lena 
Olin. Iain Glen. Giancarlo Giannini

17:30 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/5.)
18:30 Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie. 2006 - 13.) 
19:00 Până când moartea ne va despărți (SUA serial de comedie,

2006 - 17.) 30' cu Brad Garrett, Joely Fisher. Kat Foster
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 16.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

3
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

bucătar 4 recepționer hotel 1

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

casier trezorier 4
șef departament 5

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri alimen- 

tare/nealimentare 3
dulgher(exclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

electromecanic 2
șofer de autoturisme și camionete

2femeie de serviciu 2

fierar betonist 1 tehnicean electromecanic 1

ic"^r construcții civile, industriale
^.Jricole - 1

tractorist 6

vânzător 5
inginer șef în agricultură,silvicul
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2
zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9
inspector(referent) resurse umane

1 Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase 
ma*A 2 Telefon: 0755.999.917

măTardi construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

munc. necal. Ia demol. clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

ambalator manual 4

barman 5
munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, po duri ,bar aj e 10 brutar 3

sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1 Petroșani
confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cameristă hotel 1
cusător piese din piele și înlocuitor

29 conducător autospecială 2

director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1 mecanic utilaj > 1

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind.textilă,pielărie 1 

mecanic întreț.și reparații mașini de
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1mun. necal. în ind. confecțiilor

6
munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie,mozaic,faianță,gresie 1nrontator aparate aer condiționat

1
munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1ospătar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcanșofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

bucătar I

confecționer-asamblor articole tex-
vânzător 10 tile 5

zidar samotor « dulgher(exclusiv restaurator) 2

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terâsamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădirizidă
rie,mozaic,faianță,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

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
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

muncmecal.în silvicultură 6

mecanic utilaj 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 lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motaagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile

1
munc.radioelecronist 4

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

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate
electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medical

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

munc.necal.la amb. prod,solide și 
semisolide 10

munc.necal.la demol. clădiri,mo -

Vând teren extravilan, cu fanaț și pădure, suprafață 1 ha, în Leșnic. Tel.0729.844.537
Vând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, 

$rală termică, garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 
"o. 111.962

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
20eur/mp. Tel. 0740.965.191

t ,.ă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, ame
najat, preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.219

DIVERSE
k

Angajez cioban. Salariu atractiv. Informații la tel. 0721.871.441

i i
i i
i i

Afr 219-29 iulie 2010 ;
i 

i i

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând cauciucuri 165/13, cu jenți, 4 bucăți pt Dacia 1310, preț neg. TeL0728.242.538

Schimb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru casă 
în Simeria. Tel 0730.287.975

Angajăm distribuitor ziaTe. Condiții: mașină proprie, domiciliul în Deva. Informații supli
mentare Ia nr. de tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, hol, 
grădină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 65.0001ei 
neg. Tel. 0730.346.219

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă, 4 ca
mere, bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire centrală, 
grădină, st=2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; 
uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe ef tip mobilă traviata plus 1 OOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, 
Deva.

Ofertă specială! Vând casă în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate uti
litățile, grădină st=2!0mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

închiriez spațiu comercial în Simeria, st=100mp, vad bun, preț 250eur/lună. 
Tel. 0730.287.975

Vând casă în Deva, Izvorului nr.22, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, hol, 
subsol,garaj, st=250mp, sc=209mp(P+l). Preț 135.000euro. Tel.0720.222.418

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. Tel.0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dalmațian. Tel 0743.832.083

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-engleză 
și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

>___ ___ _____________________ ___________ -___ -________________ ____ _____________________ «I ----------- -------------------------------- j
I I

I — ——— — ___________ (
I I

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
'» k0732.727.786

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
lOOeur/lună. Tel 0751.176.178

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna apniie), 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 piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 0734.310.133

Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=l .OOOrnp, preț 25eur/mp neg. Tel. 
0726.319.204

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

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, depen
dințe (bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, pomi fruc
tiferi, viță de vie, zonă turistică. Preț 35.000 eur. Tel. 0745.164.594

Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La băltuțe”, .1.200mp, fs=23m, preț 
7euro/mp. Tel.0745.368.700

AUTO
k 

De vânzare Ford Mondeo, af.1993, înmatriculată, recent adusă, full options, full electric, 
jante aliaj, stare tehnică și estetică impecabilă. Preț 2200euro neg. Tel. 
0723.239.203.0254.224.069

Vând casă în com. Ilia. Dotări: termopane, uși stejar, 2 băi, living, hol, bucă
tărie, bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 2 camere 
în Deva șau Simeria. Tel.0743.832.083

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro 
neg. Tel. 0740.593.108

Vând Dacia 1310, stare bună, acte la zi. Preț 1,400ron. Tel. 0740.593.108

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60mp, balcon, centrală 
termică, preț 60.000euro neg. Tel.0744.118.773

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

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f.mașină 2002. Preț lOOeuro neg.
Tel.0721.653.028

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, I30CP, 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.

• I
! (text maxim 50 de cuvinte)
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I Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
I amplasate în următoarele locații:
j 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
I și la redacție:
I Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei Preț anunț cu chenar: 3 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
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Fabrica de martore uscate 
și adezivi Hunedoara
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte maz j

-

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonă

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

25,00 lei/tonă

lei/tonâ

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm
!_____________________________
PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII

TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204

I

M K T'

Rapoltu Mare
www.steauamuresului.ro 

Rezervări la tei: 
0254.264 039, 0254.234 448 

PESCUIT

http://www.steauamuresului.ro

