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Vremea se menține în general fru
moasă. Cerul va fi senin.

dimineața la prânz seara

Hunedoara, a început festivalul „S.O.S. 
Castelul” care oferă cinci zile de muzică ce

Teapa de 
tip FNI la 
Orăstie

au ca scop semnalarea necesității restau
rării obiectivului istoric, /p.3 (Foto: cu

Crimă lângă Ghelari
Ghelari (T.S.) - Polițiștii hunedoreni 

investighează o posibilă crimă după ce au 
fost sesizați, telefonic, că pe o uliță din sa
tul Ruda, comuna Ghelari se află cadavrul 
unui tânăr. „Victima Gabriel C., de 33 de 
ani, prezenta mai multe leziuni la nivelul 
capului. Polițiștii împreună cu procurori 
din cadrul Parchetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara cercetează împrejurările 

' în care a murit tânărul”, declară Bogdan 
> Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ 

Hunedoara.

A
■ Sute de hunedoreni 
se lupta să-și recu
pereze banii depuși la 
Concordia.

Orăștie (T.S.) - Povestea ce
lor aproape 200 de persoane 
care au depus patru miliarde 
de lei vechi la Cooperativa de 
Credit Concordia Română - 
Orăștie, bani pe care nu-i mai 
pot recupera, seamănă foarte 
mult cu povestea FNI-ului și 
a altor bănci intrate peste 
noapte în faliment. Funcțio
nând după o lege în care nu 
există reguli stricte și fără a 
avea avizul BNR, Cooperativa 
de Credit din Orăștie a dat o

„gaură” de miliarde în buzu
narele a sute de hunedoreni, 
în marea lor majoritate pen
sionari. Ceea ce este și mai 
frapant este că nimeni nu 
răspunde pentru acest jaf cu 
acte în regulă. Și asta deoa
rece, potrivit lichidatorului 
judiciar Marioara Ivan, este 
foarte greu de dovedit că banii 
depuși aici au fost folosiți în 
alte scopuri. „Oricât pare de 
neverosimil, legea nu obligă 
cooperativele de credit să 
returneze banii depunătorilor. 
Și nici nu atrage vreo răspun
dere penală. Doar dacă se 
dovedește că banii respectivi 
au fost folosiți ilegal”, declară 
lichidatorul. /p.3

Locuințe sociale

Turism pe bani publici
Deva (D.I.) - Președintele organizației 

județene a PRM Hunedoara, Ștefan Pășcut, 
a primit din partea primăriilor din Valea 
Jiului informări asupra deplasărilor efectu
ate de aleșii locali în actualul mandat. De 
departe, cei mai plimbăreți edili au fost cei 
din municipiul Lupeni, care au cheltuit din 
bugetul local, pentru excursii prin locuri exo
tice precum Cipru, Egipt sau Andorra, nu 
mai puțin de 1,332 mid. de lei vechi, /p.3

A
Deva (M.S.) - Primăria 

Deva va prelua un cămin de 
nefamiliști care a aparținut 
Companiei Minvest, în contul 
unei datorii de 6,24 miliarde 
lei vechi pe care această soci
etate o are față de bugetul 
local. Datoria este constituită 
din sume care reprezintă 
impozite pe clădiri, terenuri 
și taxe pe mijloacele auto.

Căminul, care este situat pe 
Aleea Moților, va trece în

administrarea Serviciului 
public local de asistență 
socială. Clădirea are patru 
etaje și 105 camere, acestea 
urmând să fie transformate în 
locuințe sociale. Consiliul 
Local Deva a aprobat prelu
area clădirii în patrimoniul 
Primăriei, imobilul fiind nece
sar pentru acoperirea unei 
părți din solicitările venite 
din partea persoanelor fără 
adăpost.

Ciuperci din pardoseală 
la Teliuc. Ca urmare a inun
dațiilor periodice, în unele 
[gospodării din Teliucu Infej 
rior au început să crească 

‘ciuperci din podelele caseloțyj 
Oamenii simt disperați că, la 

«fiecare ploaie, apa le inunda 
■gospodăriile și toate autorităi 
jțile refuză să le întindă o 
■mână de ajutor, /p.5

(Foto: Traian Mant^
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Cerere
Deva (D.I.) - Con

silierul județean Costel 
Avram a anunțat că a 
cerut parlamentarilor 
PRM să intervină pentru 
desecretizarea contractu
lui de vânzare-cumpă- 
rare a Siderurgicii Hune
doara de către firma 
Mittal Steel. El dorește 
să facă publice toate 
aspectele afacerii și să se 
verifice dacă toate 
investițiile prevăzute în 
contract au fost realizate.

Sinucidere în curtea spitalului
■ După o discuție cu 
fiul său, un hunedorean 
s-a sinucis aruncându-se 
de la etajul patru.

Deva (T.S.) - Ieri, în jurul 
orei 12:00, Emil Ciobanu, de 69 
de ani, din Brad, internat la 
secția de Chirurgie a Spitalu
lui Județean Deva, și-a pus ca
păt zilelor aruncându-se de la 
etajul IV. Colegii acestuia de 
salon susțin că bărbatul nu a 
avut un comportament ciudat. 
„S-a dus la baie și pur și sim
plu s-a aruncat pe geam”, de

clară unul dintre colegi. Cor
nel Rusan, purtător de cuvânt 
în cadrul Spitalului Județean, 
a declarat că hunedoreanul 
suferea de o formă ușoară de 
cancer la buza inferioară. „A

fost operat, iar starea lui de 
sănătate era bună. Nu se 
punea problema unei boli 
incurabile. Nu cred că starea 
sănătății a fost motivul sinu
ciderii”, declară Rusan.

(Foto: Traian Mânu)

Fonduri europene în 2007

Fonduri pentru agricultură
După integrarea României în UE, fermierii autohtoni 
vor primi doar un sfert din subvenția pe care o 
primește un membru UE.

Gfirffca: CI., sursa: Ministerul Agriculturii

Apicultor "înțepat" la
Bolnavul a murit instantaneu

■ Un apicultor a fost 
amendat cu 70 de mi
lioane lei vechi pentru 
absența rovignetei.

Deva (M.S.) - Asociația 
Crescătorilor de Albine din 
județ atrage atenția asupra 
problemelor care încep să 
apară în rândurile apiculto

rilor, din cauză că aceștia sunt 
obligați să achite integral taxa 
de drum, chiar dacă folosesc 
șoselele doar șase zile pe an. 
Costurile mari îi determină pe 
tot mai mulți apicultori să 
renunțe la această activitate, 
numărul acestora scăzând deja 
cu 25 la sută față de anul tre
cut, declara președintele aso
ciației, Iosif Korb. Un exemplu

în acest sens este cel al lui 
Viorel Bota, din Hunedoara. 
Apicultorul, pensionar, nu a 
avut sumele necesare pentru 
plata rovignetei. Din păcate, 
a fost surprins noaptea, pe un 
drum public, în timp ce încer
ca să ducă un pavilion cu 
stupi în pastoral, omul fiind 
sancționat cu o amendă de 70 
milioane lei vechi. /p.3
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1IN - Mrii CaMonte a tal ales tata ie «mmm 
al Academiei din Berlin. s ■:_________

traversează Canalul Panama.
1937 * ft murit, la 38 de ani compozitorul american 
George Gershwin («Ur> american la Pari»)._________
1959 - S-a născut cântăreați americană Suzanne Vega. 
*1989 - ft murit, la 82 tel ani, Sir talMMM CMMet (fato),

Cer parțial senin. Maxima va fl de 33°C, 
iar minima de 18°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer mai mult noros. Maxima 

va fi de 33°C, iar minima de 18°C.
Joi. Cer mai mult noros. Temperatura 

maximă 33°C. Minima va fi de circa 18°C.

Calendar Crețtin-Ortodox_____________________
Sf. Mare Mc. Eufimia; St. Olga, împărăteasa Rusiei.

țtaSK* După o serie de decepții pe plan social și sentimental, 
sunteți încântat de un succes i.-aștentat. Această schim
bare de situație vă pune pa gânduri.

iten ______ : ■ - . ■ ......
Sunteți plin de entuziasm și este momentul să vă faceți pla
nuri pentru activități noi. Puteți să faceți investiții, să 
demarați o afacere sau să plecați la drum.

Gemeni _______ ___ __ ____

Calendar Romano-Catolic_________
Sf. Benedict, abate, patron al Europei.

Calendar Greco-Catolic
S. Eufemia, m.

Cartofi franțuzești
Ingrediente: 700 g cartofi, 150 g smântână, 

150 g cașcaval sau emmenthal, 1-2 ouă 
(opțional), piper alb, un vârf de cuțit de 
nucșoară.

Mod de preparare: Cartofii se spală, se 
curăță de coajă și se taie în rondele de 1 cm 
grosime. Se fierb în apă cu sare. Se dă prin 
răzătoarea mare cașcavalul. Se amestecă 
cașcavalul cu smântână, piper, nucșoară, 
eventual și ouăle. Se împart cartofii și sosul 
în două sau în trei, în funcție de dimensi
unea tăvii (2-3 1). în tavă se pune un rând 
de cartofi, sos, cartofi și iar sos. Se 
preîncălzește cuptorul la 190°C; se 
gratinează timp de 30 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 
precedent D-C-P-A-TABA
CI E ALA - RARI - CON - MATOLIT
- U - BE - IV - MN - DA - ANI
MAT - NORD - EN - FAR - RAZAM
- 0 - CRUDE - I - CEHI - ILIC - 
RETRO - TA - CUȘMA - DT - T - 
CIRCA - TACT

Zi bună pentru afaceri. Aveți mafl șanse să redresați buge
tul familiei. Sunt favorizate relațiile cu cel din jur. Cola
borările decurg excelent. Nu neglijați odihna.

Rac ......... ■ ... . ...... ~.. i..'.. ... ............... ...............
Sunteți preocupat de problemele financiare. Hutețl să 
câștigați foarte bine, mai ales dacă vă ajută șl partenerul 
de afaceri. Ascultați sfaturile unei persoane mal în Vârstă!

î«u_ - .. ... . .. . ... L.|.es4_L!....
Dimineața luați o decizie în urma căreia vl se schimbă tot 
programul. Este posibil să faceți pregătiri pentru o petre
cere. Ocupațl-vă șl de problemele financiare!

Fedoară ___;______ ... ~ __

Puteți avea întâlniri agreabile u prietenii șl cu rugate. După- 
ikî probleme dteflHRdte. 

iți buna diSDOiS®»
amiază este pasibil să aveți mici prob 
Vă reveniți repede și vă recăpătat '

Balanță ... . .
Este momentul să concenețl proiecte i 
men lung. Vă sfătuim să amânați ocăfâtu... 
sul familiei. După-amlază vă sfmțlțl foarte Ulm ah as

Scorpion ; ...... .. '
Vă puteți ocupa de afaceri și aveți ocatla să terminați 
activități începute mai demult. Sunte$ Dinu oispus șl puteți 
lua decizii Inspirate. Discutați mal, Mit cu prietenii î

Săgetător .. .............

Faceți impresie ou «Mtei de care dațiC-svadă șl stiMți 
căutat penta statal. Puteți să vă faceți planuri pe termen 
lung $1 să vă gândii la investiții ce ar putea fi pi

Capricorn —*!—S

M .... _______ ___________ _____
Aveți un succes deosebii n afaceri. Puteți si încheiațl 
contracte și să semnați documente oficiale. Relațiile cu 
colaboratorii sunt toata bune. Aveți totuși răbdare.
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0630-07.00 Observator (r) 
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12:30 Celebritate (r) 1330

730 Visuri fără preț (r) 830 
- ■ - (s) 1030

730 Germania în lung și-n lat _ ~-.Z r.. 2 “
8®) CeZar și Tipar 9®) Tenis Ciocolată cu piper (s) 1030 
(r). Circuitul Internațional de Iubirea mea, păcatul (s)

950 Celebritățile timpului ’
□ tău (s) <

1035 50 de ani de Avertis
ment în 50 de emisiu
ni

1130 Bucuriile muzidi. 
Soprana Leontina 
Văduva

12:05 Misterele din Sankt 
Peterriug (s, r) 

13®) împreună penfru na
tură (r)

13:30 Desene animate.Club 
Disney

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

1430 Cony și restul lumii 
— (r) (ep. 6, comedie, 
“2003)

1530 Oglinda retrovizoare. 
Magazin de informare 
și educație rutieră

16®) Kronika. Emisiune în 
fimba maghiară

17®) Cony și restul lumii 
n(ep. 7, comedie, SUA 
“2003)

1730 Doctor Becker (ep. 7,
□ comedie, SUA 1998).

18:00 Misterele din Sankt
B Petersburg (ep. 7) 

19®) Jurnalul TVR. Sport 

2020 Romy și Mkhele: 
«Bani tinereții (comedie,

SUA, 2005). Cu: 
Katherine Heigl, Alex 
Breckenridge, Kelly 
Brook, Scott Vickary- 
ous. R.: Robin Schiff 

2155 Celebritățile timpului 
B tău (s)

■^■10 CSI - Crime și inves- 
' tigații (serial, thriller, 

O SUA 2004)
2345 50 de ani de divertis

ment In 50 de emisiu
ni

24®) Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 La răscruce (dramă, 
U Australia, 1990). Cu: 
‘ Russell Crowe, Robert 

Mammone, Danielle 
Spencer. R.: George 
Ogilvie

240 Junalul TVR (r) Spoit 
Meteo

Bafte Putere și frumusețe 
(r) (dramă, SUA 
2002)
Buoifle muzn (i)

7®) Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
SflB Tânăr și neliniștit 

(film serial, reluare) 
10®) kstrimtivi 

(reluare) 
1030 Te vezi la Știrile 

ProTv (reluare)
11®) Promotor 

(reluare)
12B Dispăreți fără urmă 

(film serial, reluare)
13®) Știrile ProTv 
1345 De ce a dispărut 
▼OiShergarî

(dramă, Marea Bri- 
tanie/SUA 1999). Cu: 
Alan Barker, Billy 
Boyle, Stephen Bren- 
nen, Gary Cady R.: 
Dennies C. Lewiston 

16®) Tânăr și neliniștit 
▼□(film serial) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Famila Bundy

B (film serial) 
18:15 La Bloc

□(serial, reluare)
19®) Știrile ProTv. Sport 

Vremea

6:00 în gura presei cu
Mircea Badea.
Revista presei 

7®) Știri 
9®) m gura presei

(reluare) 
10®) Conans interactiv 
11®) Dădaca

El(film serial) 
12:00 Anastasia 

□(film artistic 
serial, dramă, 
Rusia, 2003).
Cu:
Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13®) Observator
cu Simona
Gheighe 

1345 Pirații tfin Caraibe 
□(film, reluare) 

16:00 Observator 
1645 Secretul Manei

□(film serial) 
19®) Observator 

cu Alessandra
Stoicescu și Lucian 
Mândruță.
Sport. 
Meteo

Tenis ai României 10®) Pla- 1_______________ _________
ja lui Măruță (live) 1130 Dis- - înger sălbatic (s) 1530 Mari- 
trictul (r) 1230DraguldeRay- ‘‘ 
mond (r) 13®) Motocidiștii 
pofticioși (r) 14®) Spellbinder 
(s) 1430 Aventuri secrete (s) 
15:00 împreună în Europa. 
Emisiune în limba germană 
16®) Jurnalul TVR (r) 1630 
Germania în lung și-n lat (r) 
17®) Mărturii, țara Bârsei 
1735 Sărutări furate (s 1830

lyn (s) 1630 Visuri fără | t
(s). Cm Karyme Lozano, Cris-, 
tian de la Fir~ete, Laura Za- j 
pata, Victori Camara, Olivia ; 
Collins 1720 Rețeta de acasă Î 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă! 
18:30 Rebelde (s) 2030 La s 
Tormenta (s) 21:30 Tărâmul! 

_________________________ pasiunii (s) 2230 Prizoniera 
Aventuri secrete (rj 19:00 ‘ (dramă, România, 2006): 
Lumea de aproape 1930 2330 Celebritate (s) 030 Po-< 
Dragul de Raymond (s) 20®) veștiri adevărate (r) 130 Pri-; 
Școala părinților (documentar, zoniera (r) 
M. Britanie, 2004) 2035 Dis- 
trictul (s). 2130 Ora de știri 
2230 Fetele din Piața Spania ; 
(s) 020 Futurama (d. a.) 050 
Jurnalul Euronews
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2030 Protectorul 2
▼ *1 (acțiune/comedie, 

Hong Kong, 1988). Cu: 
Jackie Chan, Brigitte 
Lin, Maggie Cheung, 
R.: Jackie Chan

22:15 Meseriașii 
2310. Știrile ProTv. Sport 
_ ** Walker, polițist texan 

(ep. 4, acțiune, SUA
B 1993). Cu: Chuck Nor

ris, Clarence Gilyard 
“Jr., Sheree J, Wilson, 
Judson Mills

0® Familia Bundy
□ (film serial, reluare)

135 Meseriașii 
g (reluare)

140 Omul ore aduce 
cartea (r)

145 Știrile Pro Tv
245 la Bloc (r)
330 ProVest (r) 
4:15 Profeții de^xe trecut

W
&00 ProMotar (r) 
SCO Teo (r)

20:45 Tablou de nuntă 
(divertisment) 

23®) Observator
cu Letiția Zaharia. 
Sport 

2440 Lege și ordine:
□ Brigada spedală 

(film serial, 
polițist SUA 
1999).
Cu: Christopher 
Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, 
Diane Neal, 
Dean Winters, 
Ice-T, 
B.D. Wong

1 ®) Stagiarii
□ (film serial)

130 Concurs interactiv 
230 Observator 

(reluare)
330 Anastasia
B (film serial, reluare) 

445 Dădaca
□ (film serial reluare)

11:35 Teleshopping 12:00 
Look who is winning 13:15 
Concurs interactiv 1430 Fet- 
ze Fetze (reluare) 15:30 în
fruntarea 16:00 Naționala de 
bere 1630 Trădata (s, Vene
zuela 2003) 1730 întreabă- 
I pe Gabi 1830 Știri 19:45 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:00 Will și 
Grace (s, SUA 1998) 2030 
Războiul sexelor (cqmedie 
romantică, SUA 2002) 2230 
Știri Național TV 23.®) Jean 
Moulin (partea a ll-a)
(biografic, Franța, 2002)
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l

$ 
'i
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1
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s

i
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10:20 Lumea PRO CINEMA
(r) 1130 Echipa de elită (r) 
1230 Cheers (r) 1330 Aven
turile lui Sylvester și ale lui 
Tweety (s) 14:45 Visuri ame
ricane (r) 16®) Echipa de e- 
lită (r) 17®) Echipa de elită
(s) 18®) Echipa de elită (s) 
19:00 Visuri americane (s) 
20®) Bette! (ep. 3-4, corn.,; 
SUA 2000) 21:00 Ghici ce
rni place la tine (s) 22:00 
Moarte pe râu (thriller, SUA 
1994). Cu: Alan Alda, Peter 
Gallagher 24:00 Cheers (s)

7:30 Levintza prezintă (r) 
8®) Sport cu Florentina 840 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
940 Sunset Beach (s) 1040 j 
Dragoste și putere (r) 1130 < 
Tele RON 13®) Garito - par
tea l+ll 16:05 Dragoste și pu
tere (s) 17:00 Camera ascun-; 
să 1730 Trăsniți în N.A.T.O.! 
(r) 18.-00 Focus 19:00 Mari
ana - Prețul inocenței (s) ’ 
20:00 Forța legii (serial, ac- > 
țiune/thriller, SUA, 2005): 
21:00 Num3r3 (s, thriller, 
SUA, 2005) 22®) Totul de- ; 
spre sex (s) 2230 Focus Plus I 
2330 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
24®) Mutant X (s, SF/ acți- 
une/aventură, coprod., 2001)

12:10 Chariy (dramă, UA. 
2002). 1345 Sora mea (dra
mă, SUA 2004). 15:10 Sindi- 
oBita drama, Canada, 2003). 
1640 Bobby Jones: 0 sdgfee 
degi u(t jrai.^ SUA 2004) 
1845 Herbie - Mașina budu- 
cașă (aventuri, SUA 2005). 
20:25 Obsesie rasterioasă 
(dramă, SUA 2004). 22®) 
Sub Pământ S.R.L.* Dansează 
penfru mine (Ep. 53, dramă, 
SUA 2005). 2255 CeaUtă ju
mătate (comedie, Marea Bri
tanic, 2005) 040 Fereastra 
secretă (thriller, SUA 2004).

11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1400 
Realitatea de la 14:00 1450 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17®) Reali
tatea de la 17®) 1745 Edi
torii Realității 18®) Realita
tea de la 18:00 1850 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Dumi
trescu 20:15 100% cu Robert 
Turcescu 21300 Realitatea de 
la 21:00 2155 Prima ediție 
22®) Oamenii Realității 
23:00 Realitatea de la 23:00 
2345 Ziarul Realității

6:55 Viața dimineața 9HD Fan 
X. Videoclipuri 10:00 Euro-, 
maxx (r) (documentar) 1030 
Euroblitz (r) (documentar), 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Emisiune reli
gioasă (r) 1230 Teleshopping 
13S5 Un nou început (t) (doc
umentar) 14.-00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Oamenii și politica 
(r) (documentar) 16:00 Nașul. ’ condiționate "i ftod" Mașini 
Talk-show cu Radu Moraru (i) extreme 20:00 Vânătorii de 
18:00 6! Vine presa! Cu Uvia * mituri 21:00 Motociclete ame- 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 > ricane 22dX) Cum se fabrică 
Nașul. Talk-show cu Radu J diverse lucruri? 23:00 Big Da- 
Moraru 22:00 No Comment: ddy Kustomizer 24:00 Con- 
24:00 Știri structorii de motoddete

9®) Confruntări și fiare vechi 
10®) Planeta albastră 11®) 
Mașini extreme 12:00 Moto
ciclete americane 13®) Curse 
asurzitoare: Curse printre 
dune 14:00 Cele mai celebre 
ciocniri militare 15:00 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
16:00 Brainiac - Maniaci ai 
științei 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane re-
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IVI de sita au mal HMB 
piui ta tatagiama ta il Locuitorii, la sictirul Apelor

ITOfDfTE MUȚI
MMOMULltMlEMBMBIO-

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

■ Peste 40 de gospo
dării sunt inundate pe
riodic din cauza regula
rizării proaste a Cernei.

Daniel I. Iancu_______________
danlel.lancu0lnformmedia.ro

Teliucu Inferior - Mai multi 
locuitori s-au adunat ieri în 
fata Primăriei Comunei Teliu- 
cu Inferior, pentru a-și expri
ma nemulțumirea fată de si
tuația în care se găsesc. „La 
fiecare ploaie, aproape jumă
tate din gospodăriile din sat 
sunt inundate și este afectată 
și structura de rezistență a ca
selor. Lucrarea de regulariza
re a râului Cerna, executată 
în urmă cu câțiva ani de fir

ma Apasco, a fost făcută prost 
și nu există nici o canalizare, 
iar toată apa se scurge pe 
drum și în gospodăriile noas
tre”, ne-a spus Zoe Șuștac. Un 
alt locuitor, Beniamin Imbrea, 
declară că toată lucrarea de 
regularizare a râului Cerna ar 
trebui refăcută: „Practic nu s- 
a respectat proiectul aprobat 
de minister. Sunt diferente de 
10 metri la albia râului între

proiect și teren. Din această 
cauză, râul s-a colmatat, albia 
ridicându-se cu câțiva metri. 
Astfel, apa din pârâurile care 
deversează în Cerna nu mai 
poate fi colectată și ne inun
dă gospodăriile. Nu vrem să 
băgăm pe nimeni în pușcărie, 
vrem doar ca lucrarea să fie 
refăcută conform proiectului 
și nu în bătaie de joc”. Si
tuația este asemănătoare și în 
Hunedoara unde, tot din cauza 
colmatării Cernei, mai multe 
case de pe strada Cloșca sunt 
inundate periodic, ne-a spus 
Gudea Gyongyi.
SGA-ului nu-i pasă

Grigorie Burjan, directorul 
Serviciului de Gospodărire a 
Apelor (SGA) Deva, spune că

Grigorie Burjan (Foto: cu

nu se poate face nimic. “Eu nu 
pot decât să monitorizez și să 
informez Direcția Apelor Mu
reș când se constată o proble
mă, iar la București se ia o de
cizie”, ne-a spus Burjan.

Din păcate, oamenii stau cu 
apa în case. Deși in urma i- 
nundatiilor, autoritățile au 
stabilit că SGA va asigura de- 
colmatarea „de câte ori e ne
cesar”, acest lucru nu s-a 
întâmplat niciodată.

Deva (CP.) - Acesta este site-ul Admlnfctrațlei Naționale 
de Meteorologie De aici pute] afla detalii despre prog
noza meteo ;l avertizările meteorologies.

Ce le cerem ziariștilor?

1 euro 3,5846 lei
1 dolar american 2,8044 lei
1 qram aur 56,3338 lei
1 franc elvețian 2,2874 lei
1 liră sterlină 5,1715 lei
1 DST 4,1585 lei

Societatea

1. SNPPETROM

Preț Variație

2. SF1 BANAT-CMSANA 2,1600 -0,92
3. UV 1,1200 132
4. BRD 16,8000 •233
5. BIOFARM 0,5650 0
6. AZOMUREȘ 0J790 A5Ș
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,3700 -2,14
8. ROM PETROL 0,0725 2.11
9. BCCARPATICA 0,5400 0
10. SIF 5 2,2700 034

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bi R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

■ Devenii vor să ci
tească știri locale, eco
nomice, politice și 
despre noile tehnologii.
Clara PAs___________________
dara.pas0lnformmedla.ro

Deva - Românii cred că zia
riștii nu respectă dreptul la in
timitate al persoanei, nu verif
ică informația din trei surse, 
prezintă faptele într-o manieră 
părtinitoare, se arată într-un 
studiu al The Gallup Org
anization România. Potrivit 
barometrului, 73% dintre cei

intervievați cred că mass
media servește interese po
litice, 67% pe ale oamenilor de 
afaceri sau 63% ale jurna
liștilor. Pe de altă parte, 57% 
dintre respondent afirmă că 
presa servește interesele po
pulației. în timp ce ziariștii 
sunt văzut ca buni profesio
niști, nivelul de credibilitate 
al mass-media se află pe locul 
trei, după Biserică (96%) și 
Armată (87%).
Ce se citește?

Românii și-ar dori ca mass
media să trateze mai mult 
probleme care tin de prețuri,

Flavius Claudiu
Hogman Albulescu

Maria Mirela
Sinea Albulescu

In județ__________________________________________
DN 7 Simeria - Orăștie - Limită cu județul Arad
DN 7 Vețel - Ilia - Limită cu județul Arad
DN 68 A Dobra - Limită cu județul Timiș

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Horia - Str. M. Eminescu - Calea Zarandului

Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

SUDOKU

3 5 4 7 9 8
2 7.I 6 3

8 4 1
5 8 9 4 1

7 3
1

8
3

2

2 3
7 5 4

9 4 5
8 9

8
2

9 2 4 .3
Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

Soluția jocului din 
numărul precedent
3 7 8 2 5 1 6 4 9
9 1 6 8 7 4 5 3 2
5 2 4 3 6 9 8 1 7
7 8 9 1 4 5 3 2 6
2 4 1 9 3 6 7 8 5
6 5 3 7 8 2 1 9 4
8 9 2 6 1 7 [4 5 3
4 3 7 5 2 8 9 6 1
1 6 5 4 9 3 2 7 8

costul vieții, sănătate, locuri 
de muncă.

Flavius Hogman, Deva: „Mă 
interesează informațiile de
spre noile tehnologii. Citesc de 
asemenea informațiile cu ca
racter general, cum ar fi 
cursul valutar”.

Claudiu Albulescu, Deva: 
„Sunt interesat de știrile 
naționale privind politica, 
economia, integrarea în UE și

cele despre sport”.
Maria Sinea, Deva: „Pentru 

mine importante sunt infor
mațiile locale, pentru că vreau 
să știu ce se întâmplă la mine 
în oraș. Apoi vin știrile de la 
nivel central”.

Mirela Albulescu, Deva: 
„Citesc informațiile economice 
și cele legate de viata mon
denă, mai exact bârfele privi
toare la vedete”.

Eu pot spune că da 
și nu, pentru că, 

deși de cele mai multe 
ori dovedesc prin 
deciziile pe care le 
iau că nu sunt
corecți, mai există și 
hotărâri lăudabile.

Dorina Muntean, 
Deva

Nu prea am 
încredere pentru 

că instituția lasă de 
dorit și cred că jude
cătorii sunt corupti. 
Pentru neplata unei 
taxe condamnă bă
trâni, iar pe barosani 
îi face scăpați!
Nicu Vasile, 
Deva

ții principiu, pot 
Ispune că am încre
dere. Poate pentru că 
nu am avut de-a face 
cu justiția. Pe de altă, 
parte, nici nu-mi do
resc să încap pe mâna 
judecătorilor români!..

Adrian Liga, 
Deva

Am avut nevoie de 
justiție să-mi facă 

dreptate și pot spune 
că am foarte puțină 
încredere în această 
instituție! Aici mori 
de foame cu cuțitul și 
pâinea în mână!

Mihuț, 
Deva

Având în vedere ex
periența proprie 

acumulată de-a lungul 
anilor, pot spune cu 
mare siguranță că nu 
am deloc încredere în 
justiția românească și 
reprezentanții aceste
ia!
Costel, 
Deva

îgu. neiit
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare La concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajatii Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și H.

OJVANM continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îti 

facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-28 iulie cumpără Cuvân

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacâ vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 28 iulie, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban. Mult succes!

;............................................................................................................................................................................. :

Talon pentru concurs - 11 iulie 2006
Nume_____________________Prenume______________________ i
Adresă__________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________ i

danlel.lancu0lnformmedia.ro
dara.pas0lnformmedla.ro
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Instituție 

de învățământ superior 
acreditată.

ADMITEREA
PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

2006-2007
K

A

Tf *

Palatul 
învățământului, 

Științei și Culturii 
Sediul central 

al Universității
Spiru Haret 
București, 

str. Ion Ghica nr. 13 
(clădire în proprietate) 

RECTORATUL 
UNIVERSITĂȚII

Tel: 314.99.31; 
314.99.32

Central teritorial
DEVA

pentru învățământul ia Distanță
Str. 22 Decembrie nr.37/A

Telefon șt fax: 0254/214.433; e-mail:
ushct_hd@spiruharet.ro

ÎNSCRIERILE se desfășoară Ia 

sediul central al Universității Spiru 
Haret din București, str. Ion Ghica nr. 
13, la sediile facultăților din București, 
Constanța, Brașov, Craiova, Râmnicu- 
Vâlcea, Câmpulung-Musccl, Blaj și la 
Centrele pentru învățământ la distanță 
din întreaga țară.

Desfășurarea și rezultatul admiterii
Admiterea în anul 1 se face, în principal, pe baza rezultatelor obținute la examenul de 

bacalaureat, a fișei-chestionar și a discuției pe care o poartă un membru al comisiei de admitere 
cu fiecare candidat în parte, pe marginea răspunsurilor din fișa-chestionar.

Pentru domeniile/specializările:, arhitectură, teatru, muzică, cultură fizică și sport, limbi și 
literaturi, relații internaționale și studii europene, facultățile organizează teste de aptitudini.

Fișa-chestionar se semnează de cadrul didactic care a realizat interviul și se validează de 
conducerea facultății respective.

Rezultatele admiterii se comunică după susținerea interviului și, după caz, a testelor de aptitudini.

Taxa de înscriere: 60 RON

Taxele de școlarizare

Specializarea ZI ID,FR
Drept; Administrație publică; Cantabilitate și informatică 
de gestiune; Finanțe și bând; Marketing; Afaceri 
internaționale; Administrarea afacerilor; Management; 
Sociologie; Psihologie; Pedagogie; Hlosofîe; Jurnalism; 
Geografie; Pedagogie muzicală; Limba și literatura română 
- G limbă a literatura străina; Istorie; Keiațn mtemaponaie 
și stadii europene; Matematică; Informatică.

.1.200
RON

900
RON

Limba și literatura străină A -Limba șî literatura străină B; 
Educație fizică și sportivă.

w

RON
900
RON

Artele spectacolului de teatru; Kinetoterapie și motricitate 
specială; Arhitectură.

T30CT

RON
-

Mediană veterinară
2.200

RON
-

Taxele de școlarizare pot fi achitate și în trei rate.

Actele necesare
Documentele necesare înscrierii

Ia admitere sunt următoarele:

- diploma de bacalaureat 
(diplomă echivalentă cu aceasta) sau 
adeverință eliberată de liceu, pentru 
candidați! care au promovat examenul 
de bacalaureat în anul 2006, în 
original;

- certificatul de naștere, în copie 
(xerox);

certificatul de căsătorie (dacă 
este cazul), în copie (xerox);

- adeverință medicală tip;
- copie după buletinul (cartea) de 

identitate, care să cuprindă codul 
numeric personal;

- 3 fotografii tip buletin (carte) 
de identitate:

adeverință de la facultatea la 
care se află diploma de bacalaureat, 
în original (pentru cei care urmează a 
doua facultate):

- un dosar plic.

Facilități pentru studenți
a) Taxele de școlarizare pentru anul universitar 

2006-2007 se mențin la același nivel ca în anii 
precedenți și pot fl achitate în 3 rate;

b) Fiii de țărani, cadre didactice, pensionari și 
șomeri, aflați în întreținerea părinților, sunt scutiți 
de plata taxei de înscriere pentru admitere;

c) De asemenea, sunt scutiți de taxa de admitere 
și taxele de școlarizare candidați! care au obținut 
premii la olimpiadele și concursurile internaționale;

d) Acordarea de burse de merit pentru studenții 
de la forma de învățământ de ZI, care au obținut, 
în anul de învățământ precedent, rezultate de 
excepție Ia învățătură;

e) Cursuri tipărite puse la dispoziție de 
Universitatea Spiru Haret, cu o reducere de 30% 
față de prețul cărții;

f) Prezentarea <le cursuri, consultații, lecții de 
sinteză, dezbateri, teste de evaluare la Televiziunea 
România de Mâine (tvRM);

g) Acces gratuit la biblioteca virtuală a 
Universității și la bibliotecile facultăților;

h) Consultații prin intermediul revistei Opinia 
națională’,

i) Autoevaluare și evaluarea cunoștințelor cu 
ajutorul calculatorului;

j) Masă în cantinele proprii din București și 
Brașov, subvenționată cu 30% de Fundația 
România de Mâine',

k) /tcces gratuit în cluburile studențești proprii din 
București și Brașov, în Complexul sportiv propriu din 
București, alcătuit dintr-un stadion cu 10.000 locuri, 
terenuri de tenis, fotbal, baschet, handbal, volei etc.

"•wilij tiv ta
Ihdvwdutee N** 16***

Formele de învățământ: 
la zi și la distanță (online) 
Durata studiilor: 3 semestre 

Taxa: 600 lei noi pe semestru, 
achitată semestrial 

înscrierile se desfășoară. în această perioadă, la toate 
facultățile care afișează programe de mașterat, 

precum și la Centrele pentru învățământ la distanță.

Informații suplimentare 
la Secretariatul general 

al Universității Spiru Haret
Tei. 312.19.99; 314.39.08; 

Centrala telefonică: 
314.00.75; 314.00.76/int. 355; 262 
E-mail; admitere@spiruharet.ro;

ushsg@spiruharet.ro
basKssKsssssnssKssssssaâassssassMsssBBSRaassaas'

Departamentul pentru învățământul la Distanță
București, str. Ion Ghica nr. 13; Telefoane: 312.11.50; 

312.22.17; Centrala telefonică: 314.00.75; 314.00.76/178, 
.....jXL 232, Jd/^mail; psWttUlfollWflJtf,, _____

racuiiaiiiu------------
acreditate și autorizate

FrtrrfțiMmi)

1. Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine,

București Tel.: 314.00.75

• Limba și literatura străină A (engleză, 
franceză)-Limbași li ratura străină B 
(franceză, engleză, germană, wniok, 
italiană, rasă, latină). ZI/ID/FR
■ Limba și literatura străină A (engleză, 
franceză) - Limba și literatura străină B 
(arabă, japoneză, chineză). ZI / ID

2. Facultatea de
Drept și Administrație Publici,

București Tel.: 314.00.75

• Drept. ZI/ID/FR

• Administrație publică. ZI / ID / FR
..X'KcnltaBaW...

Educație Fizică și Sport,
București Tel: 346.64.14

• Educație fizică și sportivă. ZI / ID / FR :

• Kinetoterapie și motricitate specială. ZI
4. Lacul ta tea de Marketing

și Afaceri Economice Internaționale,
București Tel.: 316.97.93

• Marketing. ZI/ ID / FR

• Afaceri internaționale. ZI / ID / FR

5. bacul taica de Management 
Financiar-Contabil,

București Tel.: 316.97.85

• Contabilitate și informatică de gestiune. 
ZI/ID/FR

• Management. ZI/ID/FR
Fatuitatea de Finanțe și Banei,

București Tel: 316.97.86/103
* Finanțe și Bănci. ZIZ ID/FR

7, Facultatea de Medicină Veterinară,
București Tel.; 230.69.16

• Medicină veterinară. ZI

8. Facultatea dcFilosofie și Jurnalism,
București Tel.: 334.44.19

• Hlosofie. ZI/ID/FR
• Jurnalism. ZI/ID/FR

9, Facultatea de Sociologie-Psihokigie.
București Tel: 255.60.94

•Sociologie. ZI/ID/FR

•Psihologie. ZI/ID/FR
10, Facultatea de Management
Brașov Tel: 0268/4104.37

• Management. ZI/ID/FR
• Contabilitate și informatică de gestiune.

ZI/ID/FR
11, Facultatea de Muzică,
București Tel.: 317.19.01

• Pedagogie muzicală. ZI/ID/FR

12. Facultatea de Geografie,
București Tel.: 317.19.00

• Geografie. ZI/ID/FR

13, Facultatea de Management 
Financiar-Contabil.

Constanța lei.: 0241/5430.15

• Contabilitate și informatică de gestiune.
ZI/ID/FR

• Finanțe și bănci. ZI/ID/FR
• Management ZI/ID/FR

14, Facultatea de Teatru,
București Tel.: 317.19.03

• Artele spectacolului de teatru. ZI

15. Facultatea de 
Limba și Literatura Româna,

București Tel.: 314.00.75

• Limba și literatura română - O Imbi 
și literatură străină (engleză, franceză) 
ZI/ID/FR

16. Facultatea de Istorie.
București Tel.: 334.52.63

• Istorie. ZI / ID / FR

17. Facultatea de Relații Internaționale 
și Studii Europene,

București Tel: 334.44.19

• Relații internaționale și studii europene. 
ZI/ID/FR

lg. Facultatea de Științe Juridice 
și Administrative,

Brașov Tel.: 0268/42.04.37

• Administrație publică. ZI/ID/FR

• Drept ZI/ID/FR

19, Facultatea de Management 
Financiar-Contabil,

Craiova Tel.: 0251/59.82.65

• Contabilitate șî informatică de gestiune.
ZI/ID/FR

• Finanțe și bănci. ZI/ID/FR
• Afaceri internaționale. ZI/ID/FR

20. Facultatea de
Drept și Administrație Publică.

Craiova Tel.: 0251/59.82.65

• Drept. ZI/ID/FR

21, Facultatea de 
Contabilitate și Finanțe,

Câmpulung-Muscel Tel.: 0248/51.22.84

• Contabilitate și informatică de gestiune.
ZI/ID/FR

• Finanțe ți bănci. ZI/ID/FR
• Administrarea afacerilor. ZI/ID/FR

22. Facultatea de
Matematică-lnformatică,

București Tel: 314.00.75

• Matematică. ZI/ID/FR

• Informatica. ZI/ID/FR

23. Facultatea de Arhitectură,
București Tel: 314.00.75

■ Arhitectură. ZI

24. Facultatea de Drept 
și Administrație Publică,

Constanța Tel.: 0241/54.50.15

•Drept. ZI/ID/FR

• Administrație publică. ZI/ID/FR ■

25. Facultatea de Psihologie și Pedagogie,

Brașov Tel: 0268/42.0437

•Psihologie. ZI/ID/FR

•Pedagogie. ZI/ID/FR
26. Facultatea de 

Drept și Administrație Publică,
Râmnicu-Vâlcea Tel: 0250/40.16.26

• Drept ZI/ID/FR

27 Facultatea de Contohilifiite și Finanțe,
Râmnicu-Vâlcea Tel.: 0250/40.16.26

• Contabilitate si informatică de gestiune. 
ZI/ID/FR

• Finanțe și bănci. ZI/ID/FR
28. Facultatea de Finanțe șî Bănci.
Blaj Tel: 0258/71.1231

• Finanțe și bănci. ZI/ID/FR

2$, Facultatea de Management 
Financiar-Contabil.

Blaj Tel.: 0258/71.12.31

• Administrarea afacerilor. ZI/ID/FR

30. Facultatea de
Matematică-lnformatică,

Blaj Tel.: 0258/71.12.31

• Informatică. ZI / ID / FR1

(39190)

mailto:ushct_hd@spiruharet.ro
mailto:admitere@spiruharet.ro
mailto:ushsg@spiruharet.ro
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■tana, campioana niunuiaici

• Promisiune. întreaga dele
gație italiană a sărit în sus de 
bucurie după ce Grosso a 
transformat ultimul penalty, și 
apoi s-a adunat în jurul lui 
Camoranesi, care și-a respec

tat promisiunea de a se lăsa tuns, în cazul 
unui triumf al Squadrei Azzurra. (MF)

Fostul arbitru Pierluigi Collina (Foto: epa)

■ După 90 de minute 
de joc, și cele două 
reprize de prelungiri, 
scorul a fost egal, 1-1.

Berlin (MF) - Reprezentativa 
Italiei, care a câștigat a patra 
Cupă Mondială din istoria sa, în 
fața Franței, duminică, 9 iulie 
a.c., la Berlin, a disputat a patra 
sa finală din 1970, fiecare dintre 
acestea având loc la un interval 
de 12 ani, cu două înfrângeri 
(1970,1994) și două victorii (1982, 
2006), informează AFP.

Speranță împlinită
în 1970, în Mexic, coechipi

erii lui Riva și Mazzola nu au 
putut face față Braziliei lui 
Pele, scor 1-4. în 1994, în 
Statele Unite, înfrângerea a 
fost mai crudă pentru italieni, 
învinși doar după loviturile 
de departajare, 2-3, de aceeași 
Brazilia. între timp, Azzurri 
lui Dino Zoff și Paolo Rossi 
au câștigat ediția din 1982, 
din Spania, în fața Republicii 
Federale Germania (3-1). Cu 
finalele sale disputate o dată 
la 12 ani - înfrângere, victo
rie, apoi din nou înfrângere - 
Italia spera ca a patra finală, 
din 2006, să fie logic o victo
rie. Speranță împlinită. Italia

Collina a fost jefuit la Berlin
Berlin (MF) - Fostul arbitru italian Pier

luigi Collina și soția sa au fost, duminică, 
la Berlin, victimele unui hoț de buzunare, 
care le-a furat bani, cărți de credit și actele 
înainte de a fi reținut de poliție, informează 
AFP. Collina, considerat cel mai bun arbi
tru din lume până când s-a retras din activi
tate în 2005, se afla alături de soția sa într-un 
hotel în centrul Berlinului, în momentul în 
care un bărbat în vârstă de 57 de ani, a 
furat geânta soției sale, înainte ca aceasta 
să-și dea seama. Poliția a reușit să-l urmă
rească pe hoț până la metrou și să-l ares
teze. Collina, în vârstă de 44 de ani, a arbi
trat finala Cupei Mondiale din 2002, câști
gată de Brazilia, cu scorul de 2-0, în fața 
Germaniei.

Laureații CM Gemiania 2006
Berlin (MF) - Căpitanul reprezentativei 

Franței, Zinedine Zidane, a fost desemnat 
cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 
Germania, a anunțat, luni, Federația Inter
națională de Fotbal (FIFA). Potrivit AFP, 
Zidane, care duminică, 9 iulie a.c., a jucat 
ultimul său meci din carieră, a obținut 2012 
puncte, fiind urmat de italienii Fabio Can- 
navaro (1977 puncte) și Andrea Pirlo (715 
puncte). Distincțiile oferite la ediția din 2006 
a Cupei Mondiale, încheiată duminică în 
Germania, sunt următoarele: cel mai bun 
jucător: Zinedine Zidane (Franța); gol
gheterul CM: Miroslav Klose (Germania); 
cel mai bun portar: Gianluigi Buffon 
(Italia); cel mai bun tânăr jucător: Lukas 
Podolski (Germania); cea mai atractivă 
echipă: Portugalia; echipele fair-play:

Secretul succesului. Marcello Lippi

r am to RcmcrmcR m 
ceremonie. Festivitatea de închidere a turneului 
final al Campionatului Mondial din Germania a durat 
doar 11 minute, programul fiind marcat de Grupul EL 
Divo. Shakira și de un număr de 400 de dansatori ama
tori între 6 și 45 de ani. (Foto: epa)

Clacare nepermisă
Berlin (MF) - Zinedine 

Zidane, a primit, în ultimul 
său meci din carieră, al 12- 
lea cartonaș roșu de la 
debutul său ca jucător pro
fesionist. Adeseori victimă 
a hărțuirii sau a provocă
rilor care îl împing să-și fa
că singur dreptate, Zidane 
a clacat din nou, de această 
dată în fața fundașului Mar
co Materazzi. Zidane l-a lo
vit cu capul în piept pe Ma
terazzi, iar arbitrul Hora
cio Elizondo l-a eliminat de 
pe teren în minutul 110.

consideră că reprezentativa Italiei a câștigat 
Capa Mondială, deoarece și-a dorit mai mult 
acest lucra, dar și pentru că jucătorii săi au 
reușit să transforme loviturile de departajare.

(Foto: EPA)

Incidente
■ în centrul capitalei 
Italiei au fost impuse 
chiar și anumite restricții 
de circulație.

Paris (MF) - Poliția a evacu
at una din zonele aflate în 
centrul istoric al Romei, în 
urma unor incidente, iar la 
Paris forțele de ordine au fost 
nevoite, de asemenea, să 
intervină pentru a calma 
spiritele după finala Cupei 
Mondiale, câștigată de Italia 
în fața Franței, informează 
AFP.
Polițist rănit

La Roma, incidentele s-au 
soldat cu rănirea unui poli
țist, în urma exploziei unei 
petarde. în centrul capitalei 
Italiei au fost impuse res-

Gatusso, încolțit de francezii Zinedine Zidane și Franck Ribery

a mai câștigat Cupa Mondială 
în 1934 și 1938. în 1994, la 
Pasadena, California, în finala 
CM 1994, în fața Braziliei,

Italia a pierdut la penalty- 
mi, în prima finală de CM

Chirac l-a
Paris (MF) - Președintele 

francez Jacques Chirac și-a 
exprimat, duminică seară, la 
postul de televiziune TF1, 
admirația față de reprezenta
tiva Franței, despre care cre
de că a fost învinsă de Italia, 
în finala Cupei Mondiale, în 
urma loviturilor de departa
jare, din cauza hazardului.

De asemenea, Chirac i-a 
adus un omagiu căpitanului 
Zinedine Zidane, eliminat în 
minutul 110. „Nu știu ce s-a 
întâmplat și de ce a fost sanc
ționat", a spus Jacques Chirac. până in finală, dar dezolat deoa-

Gaze lacrimogene

Incidente pe Bulevardul Champs-Elysees (Foto: EPA)

tricții de circulație. Aproxi
mativ 50 de polițiști s-au aflat 
pe străzile din jurul Campo 
dei Fiori, în apropierea căru
ia se află Palatul Farnese, se- 

decisă la loviturile de departa
jare. în 1990, italienii au fost 
eliminați în semifinale de 
Argentina. în 1998,

Franța a eliminat Italia în 
sferturile de finală, tot după

Klose, golgheterul CM 2006
Berlin (M.F.) - Pe locul doi, 

în clasamentul golgheterilor 
de la Cupa Mondială din Ger
mania, se află, cu câte trei go
luri, argentinienii Hernan 
Crespo și Maxi Rodriguez, 
spaniolii Fernando Torres și 
David Villa, francezii Thierry 
Henry și Zinedine Zidane, ger
manul Lukas Podolski și bra
zilianul Ronaldo.

Câte două goluri au înscris 
brazilianul Adriano, polone
zul Bartosz Bosacki, mexi
canul Omar Bravo, austra
lianul Tim Cahill, ecuadorie- 
nii Agustin Delgado și Carlos 
Tenorio, ivorianul Aruna Din- 
dane, elvețianul Alexander 
Frei, englezul Steven Gerrard, 
portughezul Maniche, ital

omagiat pe Zidane
„însă aș vrea să îmi exprim 
toată stima pe care o simt față 
de un om care a reprezentant 
valorile frumoase ale sportu
lui, a arătat cele mai mari 
calități umane și a făcut onoa
re sportului francez, și pur și 
simplu Franței", a adăugat 
Chirac.

Președintele Franței a pre
cizat că este bucuros și dezo
lat în același timp. „Bucuros 
pentru superba epopee a echi
pei Franței, care a avut un 
comportament extraordinar 

diul ambasadei Franței la 
Roma. Alți zece polițiști s-au 
aflat în Campo dei Fiori, zonă 
invadată de mulțimea bucu- 
roa@să de victoria Italiei.

(Foto: EPA) 

loviturile de departajare. De 
remarcat faptul că, duminică 
seară, toți jucătorii italieni care 
au executat penalty-uri au 
reușit să marcheze în fața 
Franței.

ienii Marco Materazzi și Luca 
Toni, cehul Tomas RosiCky, 
germanul Bastian Schwein
steiger, ucraineanul Andrei 
Șevcenko, francezul Patrick 
Vieira și costaricanul Paulo 
Wanchope.

Miroslav Klose, cu cele cin
ci reușite ale sale, este unul 
dintre cei mai puțin eficienți 
marcatori din istoria Cupei 
Mondiale. Klose a înregistrat 
o medie de 0,71 goluri pe 
meci. Doar iugoslavul Drazen 
Jerkovici, chilianul Leonel 
Sanchez și brazilianul Vava, 
golgheteri la Cupa Mondială 
din 1962, fiecare cu patru 
goluri, au avut o medie mai 
slabă, și anume de 0,67 goluri 
înscrise pe meci.

rece soarta, hazardul, nu i-a 
fost favorabilă. Este într-a- 
devăr ceva ce ține de hazard. 
Nu îi voi consola. Pur și sim
plu îmi voi exprima admi
rația și stima față de ei", șt 
explicat Chirac.

Jacques Chirac îi va prind; 
luni, pe componenții repre
zentativei Franței, la Palatul 
Elysee. „îmi imaginez că simt 
triști. Nu au un motiv real să 
fie triști. Au reușit ceva 
extraordinar, care a făcut să 
vibreze. întreaga Franță", « 
mai spus Chirac.

Zona a fost evacuată, deoa
rece suporterii au început Mi 
arunce cu sticle în polițiști. 
Incidente au avut loc și în 
Piazza del Popolo, unde 30 de 
tineri au aruncat cu sticle și 
cu bucăți de pavaj într-un 
vehicul al carabinierilor. For
țele de ordine au replicat folo
sind gaze lacrimogene.

în capitala franceză, Paris, 
forțele de ordine au intervenit 
pe Bulevardul Champs-Elysees 
și au fost înregistrate violențe 
în apropierea unui stadion din 
sudul capitalei Franței, unde 
finala CM s-a urmărit pe 
ecrane uriașe. Forțele de ordi
ne au folosit gaze lacrimogene 
pentru a-i dispersa pe supor
terii care aruncau cu diverse 
obiecte, în special cu sticle.
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• Enterocolită. Șase fotbaliști ai divizionarei 
B Minerul Lupeni s-au îmbolnăvit de entero
colită în cantonamentul de la Herculane, 
după ce au băut apă dintr-un izvor. Jucătorii 
care au probleme de sănătate sunt Vezan, 
Cireș, Niculescu, Mițiți, Dumitra și Nădăban. 
(V.N.)

• Cantonament. începând de joi, echipa de 
fotbal Jiul Petroșani va pleca în cantonament 
în Ungaria. Aici, fotbaliștii din Valea Jiului 
urmează să susțină câteva meciuri amicale. 
(VN.)

Nemulțumiri la „Cetate"

Mai devreme
Orăștie (V.N.) - începând de ieri, fotba

liștii proaspetei promovate în Liga a IlI-a, 
Dacia Orăștie, și-au reluat pregătirile. Acest 
lucru s-a petrecut cu o săptămână mai 
devreme decât data stabilită anterior, 17 
iulie a.c. După cum se știe, orăștienii au 
revenit în fosta Divizie C după doi ani 
petrecuți în cel de-al patrulea eșalon fot
balistic al țării. Timp de aproximativ o 
săptămână, Dacia se va pregăti în plan lo
cal, după care va avea un cantonament în 
Stațiunea Geoagiu-Băi. Antrenorul Constan
tin Nenu a declarat că fotbaliștii săi au fost 
convocați mai devreme pentru că nu se știe 
deocamdată o dată exactă a începerii noii 
ediții de campionat. Trebuie menționat fap
tul că, în cea mai mare parte, clubul se 
bazează pe același lot de anul trecut. Există 
însă și o listă de achiziții, dar, deocamdată, 
doar listă. Chestiunea este că șap-te dintre 
jucătorii care au contribuit la promovarea 
echipei în sezonul trecut și care sunt la 
final de contract și-au exprimat do-rința de 
a rămâne la Orăștie. Ce va urma, vom 
vedea.

■ Abia au început pre
gătirile pentru noul se
zon și la „Cetate" au 
apărut problemele.
Valentin Neagu
valentln.neaguftlnformmedla.ro

Deva - Discuția de ieri cu 
finanțatorul handbalistelor de 
la „Cetate” Deva a adus în a- 
tenție o seamă de chestiuni 
care privesc prezentul și 
viitorul echipei.

Pe Marian Muntean îl su
pără foarte tare faptul că 
„sunt umflate artificial valo
rile unor jucătoare. Iar din 
această cauză o să ajungem la 
faliment.

Majoritatea echipelor din 
Liga Națională sunt puse pe 
un drum greșit, impus de 
Oltchim Rîmnicu Vîlcea și 
Rulmentul Brașov.

Mai exact, este vorba de 
faptul că jucătoare fără o va
loare deosebită au tot felul de 
pretenții financiare. Ame

Unele dintre handbaliste vor bani mai mulți
nință că, dacă nu le plătești, 
nu mai joacă. Avem și 
asemenea cazuri”.

Strategie: întinerirea
Tocmai de aceea, oficialul 

devean a spus că, începând 
din această săptămână, se va 
schimba strategia echipei. 
„Dacă nu o să reușesc, mă 
gândesc chiar să mă retrag. 
Pentru că pe noi nu ne ajută

nimeni. în aceste zile o să am 
o discuție cu antrenorii. O să 
stabilim obiectivul pentru 
acest sezon.

Dar un lucru este sigur. 
Vom merge pe întinerirea 
echipei” - a mai precizat Mun- 
tean.în acest sens, el a spus 
că, în această săptămână, va 
aduce la echipă 6-7 jucătoare 
tinere din țară. Jucătoare ca
re să se integreze noii strate-

(Foto: T. Mânu) 

gii a echipei.
Tot Muntean ne-a mai pre

cizat că, deocamdată, în echi
pă nu este o atmosferă tocmai 
sănătoasă. Există un conflict 
generat de jucătoarea Tătă- 
ran, care nu s-a prezentat la 
lot, dar cere bani în plus. „Nu 
o să acceptăm asemenea pre
tenții care, până la urmă, se 
pot numi șantaj”, a mai spus 
finanțatorul.

Jiul face oferte serioase

Noutăți la Corvinul
Hunedoara (V.N.) - Încet-încet, la Corvi

nul 2005 Hunedoara încep să apară nume 
noi de fotbaliști care se pregătesc pentru no
ul sezon competițional. Gel mai bine s-a vă
zut acest lucru în partida amicală disputată 
la Petroșani, în compania Jiului. Deși hune- 
dorenii au pierdut cu 5-0, antrenorul Romu
lus Gabor nu s-a arătat prea supărat, pu
nând eșecul pe seama lipsei pregătirii fizi
ce a elevilor săi. împotriva minerilor, Gabor 
i-a folosit pentru prima oară pe fundașul A- 
ristan și atacantul Dăscălescu, ambii de la 
Astra Ploiești. Au mai fost folosiți apoi fun
dașul Pașca, de la FC Brașov, Corcoveanu, 
de la Petrolul Berea. O altă noutate pentru 
hunedoreni o reprezintă și Călin Bota, de 
la UT A Arad. ’

Petroșani (MF) - Clubul Ji
ul Petroșani a făcut oferte 
concrete grupării Poli Timi
șoara pentru achiziționarea 
mijlocașului Leonard Naidin 
și a atacantului Cristian Sil- 
vășan. „Simt jucători buni pe 
care îi doresc multe echipe. 
Nu putem da în vileag întrea
ga listă pe care o avem pen
tru că riscăm să-i pierdem”, 
a declarat secretarul general 
al clubului, Marian Spiru. 
Conform unor surse din inte
riorul clubului, conducerea 
grupării Jiul este interesată 
și de jucătorii echipei Steaua,

Alin Lițu și Valentin Simion. 
Marian Spiru a menționat, 
luni, că nu este îngrijorat de 
faptul că oficialii clubului 
Pandurii Târgu Jiu au depus 
un memoriu la UEFA în care 
specifică faptul că Jiul a 
obținut ilegal licența. „O 
echipă care nu a fost în stare 
să se mențină în Divizia A pe 
teren încearcă, acum, prin 
orice mțjloace, să obțină drep
tul de juca în prima divizie. 
Nimeni și nimic nu ne mai 
poate lua licența care ne-a 
fost acordată de două ori”, a 
precizat Spiru. Petroșănenii vor să-și întărească atacul (Foto: t Mânu)

Hunedorenii comentează CM 2006

Romulus Gabor (Foto: T. Mânu)

Deva (V.N.) - S-a încheiat 
încă o ediție a Cupei Mondi
ale la Fotbal. Pentru unii cu 
satisfacție și bucurii, pentru 
alții cu dezamăgiri și durere. 
S-a încheiat una dintre cele 
mai mediatizâte competiții 
sportive din hune, la care a 
fost conectată întreaga pla
netă. Iar acum se trage linie 
și se fac socoteli. De toate fe
lurile.

Iată ce spun și hunedorenii 
despre acest fenomen.

Marian Muntean, patronul 
CS „Cetate” Deva: „Nu a fost 
chiar așa cum ne așteptam. 
Ambele finaliste au început 
slab această competiție, dar 
au ajuns în vârf. Ați văzut ce 
au pățit brazilienii cu acele 
nume sonore. Părerea mea 
este că nu mai e valabilă 
chestiunea potrivit căreia nu
mele mari din fotbal fac o e- 
chipă mare. Nu. Jocul colec

tiv a câștigat. Iar despre ges
tul lui Zidane din finalul par
tidei, ce să mai zic? Când 
toată lumea îl lăuda, atunci 
a fost penibil. Nu se face așa 
ceva, la nivelul unei cupe 
mondiale. Pe italieni i-au în
tărit probabil și scandalurile 
din fotbalul lor”.

Dorin Nicșa, președintele 
FC Corvinul 2005 Hunedoara: 
„La această ediție a Campi
onatului Mondial spectacolul

a fost lăsat la o parte. S-a 
jucat aproape în totalitate la 
rezultat. Personal, cel mai 
mult mi-a plăcut Portugalia. 
Finala putea fi câștigată de 
oricare dintre cele două echi
pe care au ajuns acolo. O re
priză a fost a francezilor, iar 
cealaltă a italienilor. Cred că 
gestul incalificabil al lui Zi
dane a dus la pierderea fi
nalei de către francezi. Ori
cum, a meritat să câștige ti-

tlul de cel mai bun fotbalist 
al CM”.

Titi Scorpie, profesor de 
educație fizică la Liceul „Tra
ian” Deva: „A fost o Cupă 
mondială fără surprize prea* 
mari. Multe echipe au ajuns 
cu mare noroc în etapele su
perioare ale întrecerilor. Din
tre acestea, cea mai norocoa
să a fost Italia. Faultul gro
solan al lui Zidane a dus 
Franța pe locul doi”.

50% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

34 bani (3.400 lei v

Preț/ziar pentru abonament anual

29 bani (2.900 lei vechi)

GRATUIT, In fiecare vineri primești
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 50% este valabilă la abonamentul de luni 
sU» rw<afiil vilnir ol Tiamlui.

cr-

<r

Marian Muntean (Foto: t. Mânu) Titi Scorpie

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum! cuvĂtmui

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

8,9 lei (89.000 lei vechi) pret/ziar ab. 34 bani (3.400 lei vechi)
25.9 lei (259.000 lei vechi) pret/ziar ab. 33 bani (3.300 lei vechi)
48.9 lei (489.000 lei vechi) pret/ziar ab. 31 bani (3.100 lei vechi)
89.9 lei (899.000 lei vechi) pret/ziar ab. 29 bani (2.900 lei vechi)

IU

3.

O Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Prenumele 1

Numele

Localitatea

< Telefon (opțional)

valentln.neaguftlnformmedla.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, serridecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• decomandate, lavabi, instalații sanitare noi, 
balcon închis, contorizări, geam la baie, ușă 
stejar, etaj 4 din 10, luliu Maniu, bl. B, ap. 64, fără 
intermediari, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0788/610191. 
(T)
• Deva, cartier Dacia, Al. Romanilor, etaj 2, preț 
630 milioane lei. Tel. 0720/670305,0720/462263. 
CT)
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, Deva, zona gării, preț 95.000 ron, nego-

- fiabil. Tel. 217888,220211. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,230 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• vând apartament 2 camere, zona OM, et.l, 
zonă foarte liniștită, relații latei. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• Gojdu,ST-48mp + centralătermică+tavane 
falșe, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
11CL000 RON. Tel. 235-208,0724/620258 (A6)
• senodeamiandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235208; 
0721/985256. (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Straiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• etaj Mennediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță, contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj 1, bloc de cărămidă, balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere in față, Al. Păcii, 
preț 98000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dea, parchet, gresie, faianță, contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamiirescu, preț 85.000 

RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228. 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță, etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

• decomandate, etaj 2, ultracentral, parchet, 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, aer 

idiționat, mobilat complet, zona Lido, preț
...000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, decomandate, etaj 4, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, decomandate, centrală termică, 
mobilat și utilat complet, zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022 0726/316796. (Al)
• zona Dada, bloc de cărămidă, iară modificări, 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil azi, 
preț 67.000 ron, neg., urgent, tel. 0745/302200,

■f 0723/251498
, V • lângă Șc. Gen. Nr. 4,50 mp, centrală termică, 

mici modificări, parchet, balcon închis, se 
acceptă și credit preț 90.000 euro, neg, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808 (A4)
• decomandata bucătărie mare, debara, 
balcon, 54 mp, ultracentral, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 30.000 euro, neg, tel. 232808 
0723/251498 (A4)
• sir. Zaraflretcu, bloc de cărămidă, cu intrări 
separate, etaj 8 balcon mare, contorizări, preț 
28000 euro, neg, urgent tel. 0723/251498 
0745/302200. (A4)
• zona Dorobanți decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, bloc nou, centrală termică, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, boxă, ocupabil 
imediat preț 128000 RON, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)

■ zona Scee, bloc de cărămidă, etaj 1. balcon,
1 archet interfbn, zonă liniștită, ocupabil pe loc, 
preț 80.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• str. Zamfirescu, 60 mp, etaj bun, centrală 
termică, termopan, modificări, superamenajat 
parchet nou de stejar, gresie, faianță, balcon 
închis, bucătărie modificată, se acceptă și credit 
preț 42.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232808 (A4)
■ zona BMcedCu, etaj 2, balcon mare, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet faianță, ,bine 
întreținut ocupabil repede, preț 110P00 RON, 
neg, tel. 0254/232808 0723/251498 (A4)
• zona DecebaMJIpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302208 0788/165702. (A4)
• zona Decebal, etaj 1, cu balcon mare, vedere în
2 părți, centrală termică, parchet de stejar, 
gresie și faianță, bine întreținut bloc de 
cărămidă preț negociabil, tel. 0745/302200, 
0254/232809. (A4)
• zona Emtoemi, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj interrmediar, fără modificări, 
parchet contorizări, urgent preț 100.000 ron, 
neg, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• doc, zona piață, etaj intermediar, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dao, udracentral etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări. parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut preț 1,250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona Dada, etaj intermediar, parchet 
cotorizări. Preț 600 mii, tel. 211075,0745/666447,

i 0726/130557. (A3)
-V • dec, zona 22 Decembrie, 65 mp, centrală
’ termică gresie, faianță parchet vedere în 2 

părți. Preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii. Tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona Zamfirescu, centrală termică 
parchet balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211078 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• dea zona I. Creangă contorizări, bine 
întreținut parchet Preț 1250 mid, neg, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• Uu Manta, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, el t circuit centrală termică faianță 
+ gresie, parchet preț 125000 RON, teL 221712,

• Scărișoara et. 1, contorizări, balcon, preț 
70.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Creangă et 4, dec, contorizări, izolat, preț 
135.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• IxL Bălcescu, et intermediar, bloc turn, dec., 
CT, faianță gresie, parchet, preț 93.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• b<L Bălcescu, et intermediar, dec., CT, gresie, 
faianță parchet, preț 128.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2I

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent zona Decebal, Ion Creangă, 
Kogălniceanu, etaj 1,2,3, cu balcon și bloc turn 
maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/302200.0723/251498 232809. (A41

Vând ap. 3 camere (05)

• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

• semidecomandate. Deva, zona Gojdu, 
etaj 1, bloc de cărămidă parchet, 
contorizări, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț negociabil. Tel. 222327, 223132. 
(2/10.07)

• etaj 8 parchet contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235-208; 0724/620358 (A6)
• dec, CT, parchet, gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid, neg., tel. 0742/019418 (Al)
• urgent, decomandate, centrală termică 
termopan, balcon 16 mp închis, parchet gresie, 
faianță etaj 2, zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• ugent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet, gresie, faianță zona I. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, parchet balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• str. Zamfirescu dec, bloc de cărămidă balcon 
mare închis, beci, modificări, centrală termică 
parchet, gresie, faianță preț negociabil, tel. 
0723/251498 232808 (A4)
• zonă ultracentrală piață dec., 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
0254/232809. (A4)
• dea, zonă ultracentrală balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lameiar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid, neg. Tel 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dea, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat. Preț 1,400 
mid, neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(A3)
• zona Lido, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată, mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• regent, zona Gojdu, et 1, fără îmbunătățiri, 
preț 110.000 RON, tel, 0740/013971. (A2)
• regent, zona I. Creangă balcon, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări modeme, CT, preț 145.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• regent Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• In zona BancaTransilvania, dec, et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208; 0724/620358 
(A6)
• to Dorobanț, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, tel. 208003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj ă dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, teL 223400, 
0720/387898 0742/005228 (A5)
• zona ton Creangă dec, etaj intermediar, cu 
centrală termică 2 băi, 2 balcoane, fără 
modificări, ușă de metal nouă sau schimb cu ap. 
2 camere, în zonă centrală plus diferență preț 
160.000 ron, neg, tel. 0723/251498 232809. (A4)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând case, vile (13)

• 5 camere, în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
240.000 ron, negociabil. Tel-0722/564004 'Al)
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• ap.4cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• rrgent zona Gojdu, 2 băi, balcon, amenajări, 
CT, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• regent zona Dorobanți, st = 110 mp, 2 băi, hol 
central, amenajări, CT, preț 464X10 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

• In Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp teren. Tel. 0722/564004
• regent casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• via P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235208 0721/985258 (A6)

• Hunedoara, zona Qhizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235208 0724/620358 (A6)
■ zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• pe Eminescu construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg, tel. 0745/640.725. (A7)
■ casă 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100300 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

Cum pop participa7
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• In Deva, zona Mărăști, 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală termică, gresie, faianță termopan, 
st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, telefon 215212. (Al)

Vând case de vacanță (15)

• to stațiunea Geoagiu-Băi, aproape de ștrand, 
preț 37.000 euro. Tel. 0726/705484. (T)

Vând case la țară (17)

• casă, 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 
mp, în Sarmizegetusa. Tel. 0722/461536. (T)
• casă cu anexe gospodărești, în localitatea 
CăStău. Tel. 244263. (5457580/5.07)

• casă, In Cinciș, stare foarte bună, 3 
car re, bucătf-' e, bale, garai -’vniță apă 
canal, mălină preț negoiibi Tel 
0722'227585.(471)7)

____________ ______________________________ _
• casă și anexe, 2 ha teren, în special livezi cu 
pruni, în Stâncești ■ Dobra, preț 52.000 ron, nego
ciabil. Tel. 733028. (T)
• In Bălța, satul Săliște; vând secerătoare 
păioase și treierătoare cereale, cu motor sau 
fără Tel. 683174. (T)
• b 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu tv, 
garaj, încălzire centrală anexe, beci, grădină cu 
pomi, viță de vie, drum asfaltat, preț negociabil. 
TeL 214640. (T)
• P+L Mg, 2 băi, 2 terase, 3 dormitoare, 
centrală termică gaz lichefiat, mobilată 3000 
mp, Săliște - Băița. Tel. 0741/740047. (T)

• zona Vațri. construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A3)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zarnflrescu, bl. Q4, decomandate, 
amenajată balcon închis, mobilată utilată preț 
negociabil. Tel. 0720/670305,0720/462263. (D
• to zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. iei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)

• Deva, zona Mărăști (lângă Poliția nouă), 
parter, preț negociabil. Tel. 213476,223736 
0749/247799. (3/10.07)

ÎMPREUNA in afaceri

OFER SPRE SUBÎNCHIRIERE 
spațiu comercial în suprafață de 18 mp, 

vad comercial bun, situat pe 
str. I. Creangă, bl.25, ap.2.

Relații la telefoanele: 230.553, 
0745/584499.

Societate comercială

angajează secretară.
Condiții: cunoștințe PC, contabilitate primara, aspect fizic plăcut.

Relații la telefoanele: 230.553, 0745/584499.
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• urgent, Deva, Mărăști, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, fără intermediari, 
preț 680 milioane lei. Tel. 0788/106620. 
(5/5.07)

• decomandata, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
• to zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(A7)
• pe Zarnflrescu, dec., balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• urgent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)

• ugert, garsonieră semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• dec, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)

• etaj Intermediar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228,0724/169303. (A5)
• AL lor, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56000 RON, neg., 
tel.224300,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj totermedar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228, 
0721/436384. (A5)
• dec, yesie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• zor i Dadă compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț480 mii. Tel. 211075,0747/779751. 
0726/679557. (A3)
• zona Progresdd, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235208; 0724/620358. (A6)
• dec. compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dadă etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mil. fix, tel.211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• Dadă contorizări, parchet gresie, faianță et 
3, preț 600 mii, neg, tel 0740/210780. (Al)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet et 1, Deva, preț 520 mii, tel. 
0745/639022:0726/316796 (Al)
• zona Udă dec, etaj intermediar, 30 mp, 
contorizări, parchet ocupabilă imediat accept 
credit ipotecar, preț 66000 ron neg, tel. 
0745/302000,232809. (A4)

S.C FAVIOR VIDRA S.A., cu sediul în 

Orăștie, str, Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara - societate în reor
ganizare juridică - organizează vânzarea prin LICITAȚIE 
PUBLICĂ, în data de 31.07.2006, ora 12,00, la sediul societății, 
a activului: SECȚIA DE EXTRACȚIE Șl PURIFICARE LANOLINĂ, 
cuprinzând: hale de fabricație, atelier mecanic, centrală termică, 
laborator, cabină poartă, stație de epurare, magazii, atelier 
forje, rezervoare apă, bazin beton, rezervoare combustibil, 
șoproane, platforme betonate, căi acces, zone verzi, anexe 
gospodărești, situat în Orăștie, str. N. Titulescu, f.nr., în 
suprafață de 37.910 mp, înscris în CF nr. 5627, nr. cadastral 
3250/1.
Prețul de pornire al licitației este echivalentul în lei, la cursul de 
referință B.N.R. valabil în ziua plății, al sumei de 602.000 EUR, 
exclusiv T.V.A. .
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, 
nr. 2, jud. Hunedoara și la tel. 0724-256676, (56461)

• zona Gojdu, etaj 3, cu balcon închis, acces la 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță, preț 75.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• zona Șc. Gen Nr. 6 etaj 2, cu balcon, 
contorizări, parchet, ocupabilă Imediat preț 
52000 ron, neg., tel. 0788/165702,232809. (A4)
• Dova, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată, preț 520 milioane lei; 
Tel. 0726/710903. (Al)
• un t tUrlâ, parchet gresie, faianță, 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zona Gojdu, etaj 3, cu balcon închis, acces la 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță, preț 75.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
232806 (A4)
• zona MărăștU Nou, decomandate, modi
ficată, etaj intermediar, cu balcon, contorizări, 
parchet preț 72.000 ron, neg., tel. 0723/251496 
232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținută, preț 76.000 ron, neg., sau schimb cu 
apartament 2 camere, în zona Gojdu, piață, 
Progresului, se oferă maxim 50.000 ron la vedere, 
tel. 0723/251496 232809. (A4)
• doc, bucătărie, baie, balcon, ocupabilă 
imediat zona Ulpia, tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (A2)
• Gojdu 2 camere, parchet ușă metalică, 
contorizări, preț 64.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• cameră, bucătării baie, faianță + gresie, gaz 
contorizat balcon, Dacia, preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
semidec, cameră, bucătărie, contorizări, Dacia, 
preț 53.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2j

• cerneri, baie, faianță, gresie, parchet ușă 
metalică, contorizări, Progresul, preț 52400 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
urgent zona Dacia, modernizări, preț 60400 
RON, tel. 074Q/013971. (A2)

Cumpăr garsoniere (20)

• gșnsriari sau 2 cam, zonă Eminescu Bejan,
Dacia, gresie, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 470 
mil, tel. 211075,0746666447,0726479557. (A3)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren intravilan Deva, parcelat stf. 
Rod; parcele între 250 mp și 6400 mp, preț 
negociabil. Tel. 0743/139090. (2/647)

• douătoreraif extravilan, de6000 și 24.700 mp, 
local itatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte m 
regulă, titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732566(7)

• tohntanM4Mmp,tsN m, para> 
zana aai Ruar, conuna M, apă și cum 
to pre «a, arxus «n DN «6 T«L 
«2547N2B,0747/474836,0724/226907.

• Intnrvfm, ft, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță, preț negociabil. Tel. 
0742/332112

• pe DN 7:16400 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică, instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744 (T)
• vând teren intravilan, 4.600 mp, apâ. gaz, 
canalizare la poartă, posibilități parcelare și 
racordare la calea ferată Simeria-Petroșani, tel. 
0729/055585,0254/212803,0747/490353.
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile,.preț 20.000 
euro parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp, Tel. 235.208, 
0724/620356 (A6)
• intravilan, 2400 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• teren, Intrare Deva, zonă rezidențială, 6 
parcele 740 mp/parcelă, FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004 (Al)
• Intravilan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• teren totravlan, cu toate faci litâțiile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• tobarian, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă. Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005226 (A5)
• intravilan, st 6053 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială, preț 25 euro/mp. tel. 223400, 
0724/169363,0742/005226 (A5)
• Intravlan, st 1.218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă. Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005226 (A5)
• zona iiiiktawȘIriă Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20400 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren intravBan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren kdrarilan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075. 
0726/679557,0745/666447. (A3)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

■ amenat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.206 
0721/985256 (A6).
• tocMta restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg, tel. 0745/640.725. 
(A7)

• spațiu comerdai transformat din apart 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36000 euro, neg, tel. 206.003,230324. (A7)

• In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 30 
mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206003, 
0745/253.413. (A7)

• Deva, 80 mp, amenajat occidental, intrare 
stradă, preț 55.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

SC SARMISMOB S.A. DEVA

angajeaza urgent INGINER, 
specialitatea prelucrarea lemnului, pentru 

activitatea de protecția muncii, cu contract de 
munca pe perioadă nedeterminată. 

Relații suplimentare, depunere CV și progra
mare pentru interviu la sediul societății din Deva, 
str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, tel. 0254/227886.

BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA DEVA

Vinde la licitație publică, prin executor bancar Teregovan Florin, 
imobilul situat în localitatea Călan, str. Tabăra Militară, nr.3, jud. Hune
doara, imobil compus din birouri, club, șopron, și teren în suprafață de 
4582,31 mp, poprietatea societății SC METAL PLAST IMPEX SRL. 
Licitația va avea loc în Deva, la sediul sucursalei, situat în Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 42, în data de 26.07.2006, la ora 12. Prețul de pornire 
al licitației este de 187.500 RON (1.875.000.000 LEI). Prețul de adjude
care include TVA.

Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune, până la 
termenul de vânzare, în contul executorului bancar deschis la Banca 
Transilvania, o cauțiune reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației. (56392)

• Deva, zona Astoria, 280 mp, toate 
utilitățile, preț negociabil TeL 0722/442789, 
0721/328836(7/747)

Imobile chirii (29)

• Închiriez garsonieră mică, în Cluj -
Napoca, Str. Lăcrămioarelor, pe termen 
lung. Tel. 0743/139030. (2/6.07)

• sau vând casă, 4 camere, P+1, living 45 mp, 
scară interioară, centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere casă, 2 camere, zonă ultra
centrală, bucătărie, baie, cămară, hol central, 
mobilată, utilată, contorizări, centrală termică, 
curte pentru parcare auto, preț 250 euro/lună 
Tel. 215244,0740/315050. (T)
• ofer spre închiriere casă, 3 camere, în Hune
doara, ca spațiu comercial sau de locuit, preț 500 
euro, negociabil. Tel. 0722/836123. <T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată. Deva, zona Mărăștiul Nou, preț 120 
euro/lună. Tel. 0722/836123 (T)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/62035a (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă, vitrine mari, vad comerdai, doar sediu 
de bancă, asigurări, birouri. Preț 18 eurd/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.206 0724/620356 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală, mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985256; 0724/620358 (A6)

Imobile chirii (2)

• SC COMAT DEVA SA închiriază depozit cu rampă 
fn suprafață de 432 mp. Informații la tel. 0254/216582 
sau 0744/572948. (2/747)

* 
k

(56536)

• ofer spre închiriere ap 2 cam. et 2, zona Gojdu, 
nemobilat preț 80 euro/lună, tel. 0721/985.256; 
0724/620356 (A6)
• ofer spre închiriere 2 case una mobilată, CT,. 
garaj, grădină, preț 350 euro/lună și o casă 3 
camere, curte, nemobilată, preț 230 euro/lună, 
tel. 0721/985.256; 0724/620356 (A6)
• ofer pt închiriat sp.com., zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• garsonieră, Dova, complet mobilată, preț 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• to regim hotelier, cameră mobilată, în Deva, a1... 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. (Al
• garsoriIeri, Deva, zonă centrală, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comerdai Deva, 60 mp, zonă centrală
2 intrări, amenajat preț 400 euro/lună tel 
0722/564004 (Al)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comerdai, în Deva 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004 (Al)
• ipnonteri, ama piață, cu centrală termică pe 
termen lung, la prețul de 100 euro/ lună tel. 
0723/251498 0745/302200. (A4)
> apartament 2 camere, dec., cu centrală 
termică amenajat stil occidental, termopane, 
dormitor cu pat dublu, zona piață la preț de 300 
euro/lună tel. 0723/251498 0745/302200. (A4)
• ap. 2 cam. dec., mobilat zona Bălcescu, 
amenajat, utilat contorizări. Preț 200 euro, neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)

• 2 cam. dec, mobilat zona AleealiuluL Preț 100 
euro, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. M3)
• de tochlriat sp. corn, zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona AL Patriei, parter, 2 camere semidec 
C.T, mobilat frumos, s=50 mp, preț 17G 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

•» 10% REDUCERE
•» GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA
B-dul Dacia, bl, E 3, parter

DEVA,
str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2
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SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de intreținere - 

Tel/Fax:O254/231552 MobiltO721/032271 1

©FiUUfia
10 VâovisdeAkftndds

W 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859
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Consiliul Local al 
Municipiului Hunedoara

cu sediul în B-dul Libertății, nr.17, organizează 
licitație publică în vederea concesionării unui teren 
în suprafață de 484,744 mp, situat în Str. Victoriei 
(lângă Spitalul Municipal), în vederea construirii unui 
„Complex comercial și servicii articole tehnico- 
medicale".

Durata concesionării - 49 de ani.
Documentația poate fi studiată la sediul instituției 

și poate fi obținută contra cost, începând cu data 
de 14.07.2006, de la Serviciul urbanism și amena
jarea teritoriului - camera 21.

Actele doveditoare privind calitatea și capacitatea 
ofertanților sunt stabilite în documentație.

Ofertele vor fi primite la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Hunedoara, până la data de 
25.07.2006, ora 13.OO.

Licitația va avea loc în data de 26.07.2006, ora 
1O.OO, la sediul Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara situat în B-dul Libertății nr 17.

1563341

sp.com
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GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA
Face înscrieri pentru clasele de postliceală la

specializările: •
1. Asistent gestiune (contabilitate) 30 locuri
2. Agent vamal 60 locuri
3. Funcționar bancar
4. Tehnician coordonator activități

30 locuri

comerciale 30 locuri
5. Maistru mecanic 30 locuri
înscrierile se fac în perioadele 17.07.

04.09. - 12.09.2006.
- 28.07.20b6 și

Se pot înscrie și candidați fără examen de Bacalaureat.
Clasele funcționează în sistem autofinanțat.
Pentru toate specializările durata studiilor este de 2 ani. 

i Informații la telefoanele 221280; 221206.

I (56146)

• zona Mu Maniu, et 9, 3 camere dec., CT, 
mobili nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 
250 euro/lună t garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, garsonieră, dec., mobilată, 
contorizăr i, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• zona AL Straiului, garsonieră mobilată, utilată, 
convector, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit, pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• vând tractor U660, cu mu fi piu louă 
plugul cu 2 brăzdam, un plug m”sM<u 
2 brăzdam pwdni tractor U CB mu U S3, 
un plug cu 3 brăzdam do Sowrin, prasă da 
balotat, dac pontni tractor mic, 7 grapa, 
orăaltoare oo 5 rândul ToL 0254/24U42. 
Mara, 0745/407», 072V934BL (5/UL07)

Mobilier și interioare (47)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină, af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare toarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând Dada 1310, preț 33.000 ron, negociabil. 
Tel. 0726/705484. CT)
• vând Suptrttova Rapsodia, af 2002, luna VI, 
unic proprietar, vopsea originală roșu-Imperial, 
alarmă asigurare casco valabilă 20.000 km, 
carte service. Tel. 0723/270348. (D

Auto străine (37)

• vând moMâ bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045.  T
o vând urgant măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, biblioteca mică șl mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vi^iniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16.

• vând vitrină cu oglindă covor persan 3/2,5 m, 
canapea 2 persoane, extensibilă nouă mobilă 
bucătărie, masă bucătărie. Tel. 224891. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

- • vând urgant Opel Omega, af 1992, jante 
aluminiu, geamuri electrice, închidere 
centralizată oglinzi electrice, trapă electrică 
riumere Germania 2 ani, preț 1360 euro, nego
ciabil. Tel. 229256, 0720/677035, 0721/329064, 
0721/250297.
• vând VW Pasat 1, D, 1500 cmc, 441 uși, 5 
trepte, motor rodaj, VT 2008, taxe la zi, 
multiple piese rezervă chiulasă defectă preț 
800 euro, negociabil sau variante. Tel. 
0720/575832. CD
• vând VW Vento, af 1996 Diesel, închidere 

' centralizată alarmă stare foarte bună preț
5600 euro, negociabil. Tel. 611255, 
0740/775984. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând tractor U650, stare perfectă cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648

a vând rocM de seară modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808 T

Materiale de construcții (53)

• aanpi țpe și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.’

Electrocasnice (56)

a vând mașină de cusut electrică pentru 
piele, preț bun.Tel. 213476, 0749/247799. 
(3/10.07)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

a producător taguntai, vând castraveți, prețuri 
mid. Tel. 0726/434097.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând Strang SN 320, mașină de găurit cu 
coloană în stare perfectă de funcționare. Tel. 
221470,224754,0722/341439. (T)

a vân ovăz, cultura anului 2005, prețuri 
foarte avantajoase, cantitate cea 20 tone. 
Tel. 0254/246342,0745/468768 0721/934631. 
(5/10.07)

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială în domeniul construcțiilor anga
jează personal: dulgher, zidari, finisori interioare, munci
tori necalificați, zugravi, maistru constructor. Se acordă 
salarizare avantajoasa. Relații la tel. 0254/210932, 
0254/210933, zilnic, orele 8 -16. <iq/m7)

• Reprezentant Muster & Dikson caută în vederea 
colaborării firmă de distribuție din județul Hunedoara, 
pentru produse cosmetice profesionale și dotări 
complete saloane de înfrumusețare. Relații la tel. 
0351/424983. ww

PENTRU TINE

AG6 KțlA IMOBILIARĂ MIMASON 
vă așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 31, parter (lângă Lie Auto)

Tel. 230324,206003.

Comemorări (76)

Violeta și Gabriela Floruța amintesc 
celor care l-au cunoscut că astăzi 11 
iulie se împlinesc 6 luni de tristele, 
durere și lacrimi de când a plecat 
spre veșnicie bunul și dragul nostru 
soț și tată, cel care a fost

FLORUȚA NICOLAE 
OCTAVIAN

Chipul blând și sufletul nobil vor 
rămâne vii in amintirea și inimile 
noastre. Ne plecăm cu durere și 
lacrimi în fața mormântului tău, 
mângâindu-1 cu rugăciune, lumânări 
și flori, rugându-L pe bunul 
Dumnezeu să-ți primească sufletul 
alături de cei buni și drepți, iar 
somnul cel de veci să-ți fie ușor.

(1/10.07)

Oferte locuri de muncă (74)

• Magazin încălțăminte, din Deva, centru, anga
jează vânzătoare. Condiții avantajoase. Tel. 
0788/481184. (8/10.07)

Prestări servicii (72)• vând faimă da 300 oi, mM Spini nr. 23, 
cra!î«4ML^/4mks/iun)ra‘ T<1

• vând cal, 3 ani, culoare roșu-semimuran, preț 
negociabil. Tel. 0745/354598 0745/543353. (T)
• vând orzoafcă, preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. CD

Altele (61)

• axacut la comandă goblenuri pe diagramă, 
price model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• olar bifripnan unor persoane în etate, din 
Deva sau apropiere, seriozitate. Tel. 0723/025648 
CT)
• traraportmoblarcuautodel2toneși 14 mc;

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• vând baling analitică tip Sibiu, 200 g, elec
trică, pentru bijuterie, case de amanet, preț 1200 
ron, negociabil; asigur garanție și service. Tel. 
0740/850728 CD

> mamă a 2 copii mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase. 
Tel. 0723/851439, după ora l&CD

• vând cântare-bascule românești, 500 -1000 kg, 
stare perfectă de funcționare. Tel. 221470, 
224574,0722/341439. (T)

• vând aapreaor cu 3 capete, profesional, 
și cuptor de pizza, capacitate 12 bucăți 
pizza, preț negociabil. Tel. 0745/704421 
(1/72)7)

• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
■ vând mașină de cusut Naumann germană, 
ladă frigorifică 5 sertare, nouă, ceas Doxa de 
mână elvețian, haină piele, damă, nr. 48 
egipteană. Tel. 224643. CD
• vând planșetă germană Kuhlmann, 1000/1500 
mm. Tel. 0740/950868 (T) 

Pierderi (62)

e pledul carnet asigurări sănătate pe numele 
Crișan Andreea. Se declară nul. (6/10j07)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

ANUNȚ
Se deschide TÂRGUL DE 

ANIMALE, la Cristur 
„Fosta Bălțafa 

Românească". Târgul se 
desfășoară sâmbăta, în 
săptămâna a doua și a 

patra a lunii.
55839

Familia anunță cu durere în suflet încetarea din viață a 
celui care a fost

ALEXANDRU JELEDINȚAN
bunul și iubitul nostru soț, tată, socru și bunic, în vârstă de 
87 de ani. înmormântarea are loc astăzi 11 iulie, ora 12, la 
Cimitirul ortodox de pe str, M. Eminescu, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(4/10.07)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
/£ care define poziția de lider în publicarea de ziare

. și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu IMare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

jtobMapean

Easy Credit
credit în RON pentru cheftuteli curente

• Dtf a» dabfcxfa anuală efoctM a cretftlui auto In EURO. calculată pentru un credit de 15.000 EURO. pe o perioadă 
maOrnâ da credKarede 7 ani; ndude un comision de risc de 0,3% din valoarea cretetului. plâttl lunar n primele 12 luni, 
un comision de anttiză de dosar de 35 EURO, ptătiW o singură dată, și un comision de rezervă minună obkpatone de 
1,85% pe a», pflftil tear șl apâcat la soitei credsmu

"OAE este dobânda anuatâ efectivă la Easy Credit, calculate pentru un credit de 15.000 RON, pe o perioadă de crezare 
de 5 ani; include un comision de risc de 0,5% din valoarea creditului. ptetibi lunar in primele 12 luni, și un comision de 
rezervi minună obâgatooe de 1,58% pe an. ptefibN lunar și aplicat la soldul credHuluL

* **DA£ este dobânda anuală electiva a credeuM Optrnus. calculate pentru un crede de 30.000 EURO. pe o perioadă maximă de 
creditare de 25 de ani; ixtode un comision de risc de 0,1% din valoarea creditului. piâliW lunar in primele 12 luni, un comision 

de OTfazâ de dosar de 35 EURO, un comson de gestiune de 90 EURO și un comision de rezervă mrmă obligatorie de 1.85% 
pe an, piMM knr și apical la soldut credituiui.

Volksbank România S A
Hunedoata, Bd. Daca nr. 39. bL 47 
Tel: 0254-711222 .
wvnu.vbr.ro

VOLKSBANK
Itanfinia

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
wvnu.vbr.ro
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•A doua ieșire. Doi dintre cei șase astrona- 
uți care formează echipajul navetei Discovery 
efectuează, azi, a doua ieșire în spațiu pentru 
a repara transporterul mobil, un dispozitiv ca
re permite deplasarea brațului robotizat al ISS 
pentru construirea și întreținerea Stației Spațiale.

Festivalul Nadaam din acest an, de la 
Ulan Bator, a început ieri, se va îneheia 
mâine, și marchează 800 de ani de la înfi
ințarea statului mongol. (Foto: epa)

Avion prăbușit în Pakistan

Record de box 
office

Los Angeles (MF) - Fil
mul de aventuri „Pirații 
din Caraibe: Cufărul 
Omului Mort” s-a situat 
pe primul loc în box 
office-ul nord american 
în ultimul weekend. Fil
mul a avut încasări de 
132 de milioane de dolari 
în primele trei zile de la 
lansarea sa pe marile 
ecrane, stabilind astfel 
un record. Cea de-a doua 
parte a seriei „Pirații 
din Caraibe” reușește să 
detroneze recordul sta
bilit de producția Dis
ney, „Omul-Păianjen”, 
care în 2002, în primele 
trei zile de la lansarea sa 
pe marile ecrane, a 
reușit încasări de 114,8 
milioane de dolari. în 
plus, este primul lung- 
metraj care a avut 
încasări de peste 100 de 
milioane de dolari în 
primele două zile de la 
lansarea pe marile 
ecrane.

„Kung Fu Panda"
(Foto: FAN)

Luptătorii 
Los Angeles (MF) - 
Actrița Angelina Jolie 
își va împrumuta 
vocea unui personaj 
animat, într-un lung- 
metraj realizat de 
studiourile Dream
Works Animation. 
Filmul de animație se 
numește „Kung Fu 
Panda", iar Jolie va 
da voce personajului 
■Tigress, unul dintre 
„cei cinci furioși" 
maeștri în artele 
marțiale care îl antre
nează pe ursul pan
da Po (voce: Jack 
Black) să devină un 
luptător Kung Fu. Fil
mul este programat 
pentru lansare în mai 
2008.

Icy este un pui de leu de mare care s-a 
născut vineri, la delfinariul din Harderwijk, 
Olanda. (Foto: EPA)

' '

înregistrat în secret
Londra (MF) - Cântărețul Paul McCartney 

a fost șocat să afle de la soția sa, Heather 
Mills, că cineva i-a înregistrat în secret con
vorbirile telefonice din ultima vreme. Cei doi 
sunt în plin proces de divorț. Heather Mills 
(38 ani) i-a dat lui McCartney o casetă pe care 
era înregistrată o convorbire a acestuia cu 
fiica șa, creatoarea de modă Stella McCart
ney. în timpul acestei convorbiri, Stella îi 
declara tatălui ei că este de părere că Mills 
a mințit în ceea ce privește trecutul acesteia. 
Stella recunoștea că ea crede articolele 
apărute în tabloidele britanice în care se 
afirmă că Mills a fost o prostituată de lux, 
fapt pe care Heather l-a negat vehement.

Mills a declarat că a primit această casetă 
de la o persoană anonimă, nefiind ea 
autoarea înregistrărilor. McCartney a depus 
o plângere la poliție pentru încălcarea intimi
tății.

■ Un avion al com
paniei PIA, cu 45 de 
persoane la bord, s-a 
prăbușit în Pakistan.

Islamabad (MF) - Un avion 
Fokker, aparținând com
paniei aeriene Pakistan Inter
national Airlines (PIA) s-a 
prăbușit, luni, în apropiere de 
Multan (centru), în timp ce 
transporta la bord 41 de 
pasageri și patru membri ai 
echipajului, au anunțat surse 
oficiale citate de AFP.

Aparatul de zbor cu două 
motoare, care se îndrepta 
spre Lahore (est), s-a prăbușit 
la câteva minute după deco
larea de pe aeroportul din 
Multan, la ora locală 12.05 
(10.05 ora României), a 
declarat directorul aeroportu
lui, Syed Amir Mahmood. 
Nici unul dintre cei 41 de 
pasageri și patru membri ai 
echipajului nu a supraviețuit.

Șase pompieri morți in incendiu
Lisabona (MF) ■ Șase pom

pieri au murit într-un incendiu 
scăpat de sub control, 
duminică, într-o pădure din 
centrul Portugaliei, a anunțat 
presa locală, citată de Reuters.

Au recuperat cadavrele
(Foto: EPA)

Destinații turistice periculoase
■ Thailanda se află în 
fruntea listei cu „cele 
mai periculoase 
destinații turistice".

Londra (MF) - Thailanda 
este considerată cea mai peri
culoasă destinație turistică, 
vizitatorii riscând să fie vic
timele intoxicațiilor alimenta
re, furturilor sau accidentelor 
rutiere, este concluzia unui 
studiu realizat în Marea Bri- 
tanie de o companie de asigu
rări, scrie Telegraph. Studiul a 
fost realizat de compania Nor
wich Union Travel Insurance, 
pe baza cererilor de 
despăgubire înaintate de 
clienții săi.

în urma analizării celor 
peste 60.000 de cereri de

Cartierul Malabon (Foto: epa)

S-a prăbușit după decolare
(Foto: EPA)

Sursele oficiale nu au comu
nicat împrejurările în care 
s-a produs accidentul.

Printre pasageri se aflau și 
doi judecători, vicepreședin
tele unei universități și doi 
generali de brigadă, a precizat 
pentru postul privat de tele
viziune GEO administratorul 
districtului Multan, Iftikhar 
Babar, adăugând că la bordul 
aeronavei a izbucnit un 
incendiu, după accident, și că 
trupurile neînsuflețite ale vic
timelor nu pot fi identificate.

Cinci dintre pompieri erau 
cilieni.

„Numai o anchetă va putea 
stabili dacă echipa de pompieri 
se afla într-o poziție corectă și 
dacă aceasta își desfășura 
activitatea în mod adecvat”, a 
transmis agenția de presă 
Lusa, citându-1 pe directorul 
Serviciului național de pro
tecție civilă, Gfl Martins. Ser
viciile de pompieri nu au făcut 
comentarii în legătură cu acest 
incident.Agenția Lusa a pre
cizat că pompierii cilieni se 
aflau în Portugalia pentru a 
ajuta echipele naționale de 
intervenție să lupte împotriva 
incendiilor în perioada verii.

Turiști pe plaja insulei Ko Phi-Phi Leh, Thailanda (Foto: EPA)

despăgubire ale clienților Nor
wich Union depuse în 2005, 
cercetătorii au descoperit că în 
Africa de Sud este cel mai

Mii de oameni fără locuințe
Manila (MF) - O persoană a 

murit, iar alte șase au fost 
rănite după un incendiu de 
mare amploare produs ieri, în 
capitala filipineză Manila, unde 
5.000 de oameni au rămas fără 
locuințe, au anunțat autori
tățile locale. Incendiul a izbuc
nit ieri, la ora locală 04.30, din 
cauze rămase încă necunoscute 
și a afectat cartierul Malabon. 
„Este un dezastru”, a declarat 
primarul Tito Oreta, precizând

Loredana
Născută în zodia 
Vărsător, îi plac muzi
ca, sportul și animalele.

Voteazâ „Fata lunii iulie" la 
www.hlbrand.ro, secțiunea „Concurs", 

scrie ne la Redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau depune-ți votul la 

cutiile speciale Cuvântul liber.

turiștii suferă cele mai mul* 
accidente de ski sau snow 
boarding. Cehia este țara unde 
turiștii sunt victimele hoților 
de buzunare. Și Insulele 
Caraibe reprezintă o destinație 

probabil ca turiștii să fie vic-
timele unor jafuri violente sau 
ca bagajele acestora să fie 
rătăcite.Austria este țara unde

turistică problematică, din 
cauza înțepăturilor și 
mușcăturilor de insecte.

Cele mai sigure destinații 
turistice sunt considerate 
Irlanda, Belgia, Olanda, Ger
mania și Franța, potrivit studi
ului citat.

Dawn McMullan, director al 
Norwich Union, a declarat: 
„Scopul studiului nostru nu a 
fost de a-i îngrijora pe turiștii 
care abia așteaptă vacanța de 
vară, ci să-i prevină asupra 
lucrurilor neplăcute care li se 
pot întâmpla când sunt departe 
de casă”.

că 150 - 200 de familii și-au 
pierdut casele. „Principala 
problemă este să construim 
adăposturi temporare pentru 
familii”, a explicat edilul 
Manilei.

Străzile foarte înguste au 
împiedicat pompierii să ajungă 
Ia sursa incendiului, iar focul 
s-a răspândit rapid deoarece 
majoritatea clădirilor sunt con
struite din materiale inflama
bile.

deși este o specie pe cale 
de dispariție, este o deli
catesă culinară în Thai
landa, sau e vândut ca 
suvenir pe Internet

(FOto: EPA)

http://www.hlbrand.ro

