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Vremea se va răci ușor. Cerul va fi 

noros. Vântul va sufla slab.

la prânz

A atins Mafia Prefectura?

ieri valoarea. A fost din nou pe prima 
treaptă a podiumului, câștigând Marele Pre
miu al Franței la Formula 1. (Foto: epaj

■ Unul dintre interlopii 
arestați a împrumutat 
un laptop directorului de 
cabinet al prefectului.

Deva (T.S.) - Florin Dumi- 
traș, unul dintre interlopii 
arestați în dosarul Mafiei fie
rului vechi, considerat a fi

eminența cenușie din spatele 
celor două grupări de crimă 
organizată, a avut „contacte” 
cu prefectul Vladu și cu direc
torul său de cabinet. Dumi- 
traș, acuzat de trafic de dro
guri și de activități ilegale cu 
fier vechi, a cerut, la un 
moment dat, o întrevedere cu 
prefectul Vladu. „A ajuns la

mine printr-o cunoștință mai 
veche. Ne-am întâlnit în drum 
spre Simeria și mi-a spus că 
polițiștii vor să-i însceneze 
ceva. I-am spus că, dacă e 
corect, nimeni nu va avea ce 
să-i facă”, a declarat prefectul 
județului. De asemenea, pre
fectul a aruncat semne de 
întrebare asupra modului în

care s-au făcut arestările. 
„Unde sunt adevărații mafîoți? 
- s-a întrebat prefectul. Ăștia 
care au fost arestați simt cei 
mici. Gât despre directorul 
meu de cabinet, îi cer demisia 
în secunda a doua în care am 
aflat că are vreo legătură cu 
Mafia”, a concluzionat prefec
tul Vladu. /p.3

Microbuz răsturnat
Bani Mare (T.S.) - Un microbuz in care 

se aflau cinci pasageri s-a răsturnat intr-o 
râpă, ieri seară, in jurul orei 20:00, în 
apropierea localității Merișor. Se pare că 
șoferul microbuzului a încercat să evite 
impactul cu o mașină intrată pe contrasens 
și a pierdut controlul volanului, intrând în 
râpa adâncă de 7 m. Reprezentanții Spitalu
lui din Petroșani nu au putut oferi detalii 
despre starea pacienților. „Am trimis o am
bulanță în zonă dar nu știm cu exactitate 
in ce stare se află pasagerii. Am înțeles că 
și mașina implicată în accident s-a răstur
nat în acea râpă”, declară medicul de gardă.
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■ Doi pensionari din 
Petroșani, soț și soție, 
au murit după ce au 
căzut de la etajul șapte.

Petroșani (T.S.) - Un inci
dent extrem de violent a 
șocat, sâmbătă seară, muni
cipiul Petroșani. Soții Poenar, 
o familie model, după spuse
le vecinilor, s-au aruncat în

gol de la etajul șapte. Potri
vit martorilor, prima dată s- 
a aruncat femeia, urmată la 
scurt timp de soțul acesteia. 
Vecinii care au auzit bufni
tura, produsă în urma căderii 
femeii, susțin că bărbatul a 
stat câteva zeci de secunde 
agățat de balcon după care s- 
a aruncat. „Ani auzit un zgo
mot puternic și am ieșit pe 
balcon. L-am văzut pe domnul

Poenar atârnat de balustrada 
balconului. A stat puțin, apoi 
s-a aruncat în gol”, a declarat 
Ana Bartoș, una dintre ve
cine.

Există însă voci care susțin 
că bărbatul ar fi aruncat-o pe 
femeie de la balcon, după care 
s-a sinucis. Poliția își con
tinuă ancheta pentru a afla 
cauza morții celor doi pen
sionari. /p.3

Statut nou
Deva (C.P.) - Spitalul 

Județean Hunedoara - 
Deva va avea un statut 
aparte: acela de Spital de 
Urgență. Va fi un spital 
de gradul al Il-lea, după 
spitalele regionale care 
se vor constitui la 
nivelul clinicilor univer
sitare. /p.5
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Din pachetul

Facultatea costă multi bani
■ Pentru admiterea în
facultate elevii, dar și 
părinții, trebuie să fie 
bine pregătiți financiar.

Deva (S.B.) - A început 
febra admiterii la facultate. 
Pe lângă nervi și emoții, aces
te examene trebuie susținute 
și financiar. Această fază îi 
vizează, în special, pe părinți, 
care trebuie să investească 
foarte mulți bani.

Taxa de înscriere variază, 
de la o facultate la alta, între 
70 și 200 de lei. De la taxă 
sunt scutiți copiii cadrelor

*
didactice și orfanii. înscrierea 
la o facultate urcă însă la un 
preț mai mare, de la 100 până 
la 240 de lei noi, pentru că la 
taxă se adaugă cheltuielile 
pentru alcătuirea dosarului 
(poze, copii, legalizări de 
acte).

Cum de câțiva ani mai toți 
copiii dau la mai multe fa
cultăți, aventura înscrierii 
poate ajunge până la trei, 
patru sute de lei noi.

Taxele de studiu anuale la 
facultățile de stat variază 
între 1.200 și 3.500 RON, cât 
este, de pildă, taxa la medi
cină.
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• Stare prelungită. Parlamentul irakian a 
aprobat prelungirea cu 30 de zile a stării de 
urgență pe teritoriul Irakului, cu excepția 
zonei autonome a Kurdistanului, situată în 
nordul țării. Măsura a fost aprobată la cere
rea premierului Nuri al-Maliki și a Consiliului 
președinției irakiene, care au invocat starea 
de securitate precară din țară.

Nume, 
și nu liste

Gura Humorului (MF) 
- Președintele Camerei 
Deputaților, liberalul 
Bogdan Olteanu, a decla
rat, sâmbătă, la Școala 
de vară a TNL de la Gu
ra Humorului, că nu 
este de acord cu votul 
pe listă pentru alegerea 
conducerii partidului. 
Chestionat in legătură 
cu votul pe listă pentru 
alegerea conducerii par
tidului de către un tânăr 
liberal, Olteanu a afir
mat că nu este de acord 
cu acest sistem, motiv 
pentru care va încerca 
să-și convingă colegii să 
modifice această preve
dere a Statutului parti
dului. El și-a exprimat 
speranța că îi va convin
ge pe colegii de partid 
de oportunitatea unei a- 
semenea modificări. 
„Sper să-i conving pe 
colegii mei că este mai 
bine să candidăm pe 
cont propriu decât pe 
liste”, a spus Olteanu.

Emil Boc (Foto, fan)

Anticipa
tele, în 
2007
Ouj-Napoca (MF) - 
Alegerile anticipate 
sunt necesare în
2007 pentru a con
feri o majoritate po- 
litică stabilă, capabilă 
să conducă România, 
și nu una fluctuantă, 
așa cum este acum, 
a dedarat, sâmbătă, 
președintele PD, Emil 
Boc „La Senat sun
tem la limită, avem 
71 de voturi toată
coaliția, pentru a tre
ce legile organice. 
Suntem ri impasibili
tatea de a ne pro
mova proiectele 
guvernamentale pe 
care le avem", a spus 
Boc la Consiiul de
Coordonare Județean 
al PD Guj. Boc a 
susținut că alegerile 
anticipate reprezintă 
o soluție pentru con-

surilor de integrare a
României în Uniunea

Bogdan Olteanu (Foto: J.b.) Europeană.

Refuz din partea Iranului
Teheran (MF) - Liderii iranieni au decis 

să respingă condiția prealabilă de suspen
dare a îmbogățirii uraniului, conținută în 
oferta de cooperare nucleară internaționa
lă, a declarat un înalt oficial de la Teheran, 
citat de agenția semioficială Mehr, relatea
ză AFP.

„în oferta occidentală, există două condi
ții prealabile - cea privind suspendarea acti
vităților nucleare și cea referitoare la trans
miterea răspunsurilor la întrebările formu
late de consiliul guvernatorilor”, a declarat 
Abdolreza Rahmani-Fazli, adjunct al nego- 
ciatorului-șef iranian Aii Larijani.

„Liderii regimului au ajuns la concluzia 
de a nu accepta condiții prealabile din par
tea țărilor europene”, a adăugat el.

Atentat Intr-un centru comercial din 
Bagdad, a explodat, ieri, o mașină-capcmă. 
deflagrația ucigând opt irakieni și rănind 
alți 12. (Foto: EPA)

Periferia de sud a Beirutului, bombardată de aviația și marina isra
eliene (Foto: epa)

Distrugeri pe teritoriul israelian, în urma lansării de rachete Katiușa
(Foto: EPA)

Israelul va merge până la capăt
■ Premierul israelian, 
Ehud Olmert: Nimic nu 
va împiedica Israelul să 
își realizeze obiectivele.

Ierusalim (MF) - Premierul 
israelian, Ehud Olmert, a de
clarat că „nimic nu va împie
dica” Israelul să își îndepli
nească obiectivele referitoare 
la reinstaurarea calmului la 
granița de nord a țării.

„Guvernul nostru este decis 
să facă tot ceea ce va fi nece
sar pentru a ne îndeplini o- 
biectivele. Nimic nu ne va îm
piedica să le realizăm. Vor fi 
consecințe pe termen lung la 
frontiera de nord, precum și 
în Liban și în întreaga regiu
ne”, a spus Olmert, în deschi
derea ședinței de guvern.

„Nu avem intenția de a ata
ca poporul palestinian sau cel 
libanez, dar nu vom ceda în 
fața amenințărilor. Trebuie să 
dăm dovadă de răbdare și de 
M.................
Nu avem intenția 
de a ataca poporul 
palestinian sau cel 
libanez, dar nu 
vom ceda In fața 
amenințărilor.

Ehud Olmert

-...................................w
sânge rece. Această bătălie nu 
este limitată în timp. Este o 
luptă de zi cu zi”, a declarat 
Olmert.

Nouă persoane au murit 
ieri în urma unui atac în 
cursul căruia au fost lansate

zece rachete în regiunea ora
șului israelian Haifa, zeci de 
persoane fiind rănite.

Rachetele au căzut în zona 
gării feroviare, la o oră de 
vârf, când mulți israelieni se 
îndreptau spre serviciu cu 
trenul, a precizat poliția loca
lă.

Rezistența islamică, aripa 
armată a mișcării Hezbollah, 
a revendicat atacul asupra 
orașului Haifa.
Noi atacuri

Aviația și marina israelie- 
ne au bombardat intens, ieri 
dimineață, periferia de sud a 
Beirutului, a anunțat postul 
de televiziune al-Manar, apar
ținând mișcării șiite Hezbol
lah.

Forțele israeliene au bom

bardat și un alt pod, care asi
gură legătura între' cartierele 
Haret Hreik și Sfeir.

Aviația israeliană a efectu
at și un raid asupra unui 
sediu Hezbollah de la Baal- 
beck, în estul Libanului, a 
anunțat poliția locală, fără a 
preciza dacă atacul s-a soldat 
cu victime.

Clădirea, unde se află bi
rouri ale Hezbollah, a fost 
lovită de două rachete aer-sol, 
fiind avariată puternic în 
urma atacului care a afectat 
și casele situate în apropiere.

Ofensiva armatei israeliene 
a fost lansată după capturarea a 
a doi militari israelieni de 
către militanți ai mișcării 
șiite Hezbollah, într-o Opera
țiune desfășurată în data de 
12 iulie.

Plan de repatriere a românilor din Liban
■ La Cotroceni, s-a pus 

repatriere a românilor
aflați în zona de conflict.

București (MF) - Planul de 
repatriere a cetățenilor ro
mâni și familiilor acestora 
din Liban a fost stabilit, ieri, 
în întâlnirea președintelui 
Traian Băsescu cu reprezen
tanții instituțiilor implicate 
în operațiunea de repatriere 
a românilor, obiectivul fiind 
aducerea acestora în țară în 
deplină siguranță.

Conform unui comunicat al 
Administrației prezidențiale, 
la ședința de la Cotroceni au

fost prezenți ministrul Aface- 
rijpr—rtețne, reprezentanți ai 
Ministeruîui Administrației 
și Internelor, ai Ministerului
Apărării Naționale, șeful Sta
tului Major General al Ar- 
matei, reprezentanți ai SRI, 
S JtTarom și Romavia.
Repercusiuni

în cadrul ședinței, a fost a- 
nalizată situația creată în 
urma escaladării violențelor 
din Liban, precum și repercu
siunile asupra cetățenilor ro
mâni aflați în zona de con
flict.

De asemenea, a fost stabilit 
planul de repatriere a cetățe
nilor români și familiilor a-

cestora, având ca obiectiv a- 
ducerea lor în țară în deplină 
siguranță.

Numărul românilor care au 
adresat cereri pentru evacua
rea din Liban a ajuns, ieri, 
la 330, repatrierea acestora 
urmând să înceapă azi.

Din datele deținute de Mi
nisterul de Externe, în Liban 
s-ar afla circa 1.000 de cetă
țeni români împărțiți în două 
categorii: rezidenți și turiști.

Sâmbătă seara, MAE a pre
cizat că, potrivit datelor furni
zate de autoritățile siriene, 
circa 125 de cetățeni români 
au părăsit, vineri, Libanul, 
prin punctul de frontieră De- 
bousieh.

Răpiți în masă
Bagdad (MF) - Aproxi- , 

mativ 50 de persoane, 
printre care se află și 
președintele Comitetului 
Olimpic Irakian, au fost 
răpite sâmbătă la Bag
dad, de un grup de băr
bați înarmați, care pur
tau uniforme de camu
flaj, relatează Reuters. .

Cele 50 de persoane 
răpite participau la o 
reuniune desfășurată în- , 
tr-o sală de conferințe ’ 
dih centrul Bagdadului, 
a precizat poliția irakia
nă. Poliția irakiană a a- 
nunțat mai multe răpiri 
în masă în ultimele luni.

Rezoluție dată Phenianului
■ Coreea de Nord crede 
că rezoluția ONU 
creează „o situație 
extrem de periculoasă".

New York (MF) - Consiliul 
de Securitate al ONU a apro
bat în unanimitate, sâmbătă, 
impunerea de sancțiuni 
împotriva Coreei de Nord, 
după testele cu rachete efec
tuate de Phenian, care au 
provocat protestele vehe
mente ale comunității inter
naționale.

Rezoluția cere Coreei de 
Nord „să suspende toate 
activitățile legate de progra
mul de rachete balistice” și 
cere membrilor ONU să 
împiedice importurile sau 
exporturile către Phenian de 
produse care au legătură cu 
producția de rachete, precum 
și să blocheze fondurile care 
ar putea fi folosite pentru pro
grame de armament de dis
trugere în masă.

Pentru a evita situația în 
care China ar fi recurs la 
dreptul de veto, rezoluția nu 
include referiri la Capitolul 
7 al Cartei ONU, prevedere 
care dă putere de constrân
gere documentelor ONU. 
Membrii Consiliului de Secu
ritate au afirmat însă că 
rezoluția este constrângătoare 
prin modul de redactare.

Coreea de Nord a anunțat 
că rezoluția adoptată de Con
siliul de Securitate al ONU, 
pe care nu se consideră obli
gată să o respecte, a creat „o 
situație extrem de pericu
loasă”, iar Phenianul își va 
„consolida forța de descura
jare militară” folosind orice 
modalitate, relatează AFP.

Regimul de la Phenian a 
lansat, în data de 5 iulie, 
șapte rachete, inclusiv proiec
tile cu rază lungă de acțiune 
Taepodong-2, despre care 
experții afirmă că ar putea 
atinge, teoretic, teritoriul 
Statelor Unite.

Acord la Summit-ul G8
■ SUA și Rusia vor de
pune eforturi pentru 
cooperarea în domeni
ul energiei nucleare.

Sankt Petersburg (MF) - 
Președinții american și rus 
au anunțat, la summit-ul 
G8, că vor depune eforturi 
pentru a impulsiona coope
rarea în domeniul energiei 
nucleare, relatează Renters.

Cele două țări intențio
nează să înceapă discuții 
pentru un acord referitor 
la utilizarea pașnică a e- 
nergiei nucleare. Detaliile 
nu sunt clare încă, însă di
rectorul agenției atomice 
ruse, Serghei Kirienko, a 
declarat că acordul va pre
vedea dezvoltarea în co
mun de noi tehnologii, in
clusiv a patra generație de 
reactoare, și va fi necesar 
un an pentru obținerea a-

probării formale.
Rusia ar putea obține 

miliarde de dolari dacă va 
importa și depozita com
bustibili nucleari uzați, în
să Kirienko a precizat că 
Rusia va accepta să stoche
ze numai combustibili u- 
zați de producție rusească.

O declarație comună 
SUA-Rusia a exprimat sus
ținerea pentru propunerea 
rusă de creare a unui „sis
tem de centre internaționa
le care să furnizeze servicii 
legate de combustibilii nu
cleari, inclusiv de îmbogă
țire a uraniului, șub supra
vegherea Agenției Interna
ționale pentru Energie Ato
mică” (AIEA). Putin a de
clarat că scopul acestei ini
țiative este crearea unui 
sistem care să ofere tuturor 
statelor acces la energie 
nucleară, împiedicând toto
dată proliferarea nucleară.
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iiti t Ut tiii. Excludem ipoteza unei crime!•Modernizare. E.M. Petrila are, de câteva 
zile, o modernă stație de compresoare ce a 
costat 25 mid. lei vechi, asigurați din fon
durile proprii ale C.N.H. Petroșani și alocații 
bugetare de la MEC. Lucrarea face parte din 
programul de investiții și modernizare a sub
unităților miniere, derulat de societate încă 
din 2003. (S.B.)

• Atenție la euro falși! Aproximativ 
3OO.OO0 de bancnote euro falsificate au fost 
descoperite în prima jumătate a anului 
2006. Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, s-a înregistrat o creștere de 
aproximativ 10 la sută. Anul trecut, numărul 
bancnotelor euro retrase a fost de 286.000, 
informează Banca Centrală Europeană. (T.S.)

Cine lipsește 
din cărți?
Tiberiu Stroia
1iberiu.stroia@in1armmedia.ro

■ Polițiștii hunedoreni 
nu au nici un indiciu 
din care să rezulte că a 
fost vorba de o crimă.

Tiberiu Stroia
tiberiu.s1rola@infcrmmedia.ro

Deva - Familia Poenar era 
o familie model. Cel puțin așa 
rezultă din spusele unor ve
cini. Aveau două fete studente 
și un băiat elev la liceu. Nu 
s-au certat niciodată. Alții 
povestesc însă că bărbatul ar 
fi fost internat la psihiatrie, 
„în urmă cu un an, fratele 
domnului Poenar a murit. 
Atunci bărbatul a făcut o de
presie nervoasă, fiind internat 
la psihiatrie. Sâmbătă, în ziua

Reevaluarea crește impozitul

Zilele trecute, Hunedoara a dat în clocot 
pentru a treia oară. După clanul inter
lopilor condus de Spumă și Bibanu, urmat de 

dosarul aurarilor, au fost arestați membrii a 
două clanuri organizate asemeni Mafiei. 
Douăzeci și șapte de persoane care au tero
rizat agenții de pază de pe platforma Mittal 
Steel. S-a furat în draci și s-au făcut miliarde 
de lei. Culmea este că, în afara unor 
mardeiași și a unor țipi lipsiți de scrupule, nu 
am auzit să fie arestat nici măcar un ofițer de 
poliție, un politician sau o persoană din 
administrația publică. Oameni care ar fi avut 
puterea să „țină spatele" acestor mafioți.

Pentru că, oricine o știe, Mafia nu 
înseamnă trei băieți care dau bine cu 
pumnul și doi organizatori. O societate de 

genul acesta este bine „înfiptă" în toate sec
toarele de unde ar putea veni probleme. Nu 
poți să terorizezi, să furi și să dai adevărate 
spectacole de cafteală fără să pățești nimic. 
Cineva, acolo sus, pe la Poliție, prin zona 
Parchetului sau de ce nu prin zona politicu
lui, trebuie să te iubească. Pe bani grei, 
bineînțeles. Rămâne de văzut dacă vom afla 
vreodată cine sunt acei mari iubăreți. Dacă 
nu, Mafia, care urmează să se nască și să-i 
înlocuiască pe cei arestați, abia așteaptă să-i 
plătească din nou.

Deva (C P.) - Taxele pe pro
prietate vor crește ca urmare 
a unei propuneri a Agenției 
Naționale de Cadastru și Pu
blicitate Imobiliară ca toate 
clădirile și terenurile să fie 
reevaluate „la valoarea de 
piață”. Rezultatele noilor eva
luări vor fi impuse treptat, în 
perioada 2008-2012. Toate ca
sele și terenurile ar urma să 
fie reevaluate de experții 
primăriilor. Evaluarea pro
prietăților va fi scoasă la lici
tație de fiecare administrație 
locală. Autoritățile locale 
sunt și cele care vor plăti 
evaluatorul autorizat. Pentru 
a grăbi procesul se propune 
să se meargă inițial pe reeva
luarea globală a unor zone,

x
♦

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacie veterinară Mira Vet Impex S.R.L, Hunedoara
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

Patru decenii
Petroșani (S.B.) - Casa de 

Cultură a Sindicatelor „Ion 
Dulămiță” din Petroșani a 
împlinit, în această vară, 40 
de ani. Edificiul cultural a 
fost dat in folosință pe 20 mai 
1966 având o sală de specta
cole cu 800 de locuri. Casa de 
Cultură a primit numele pro
fesorului Ion Dulămiță în 
anul 2002, în memoria celui 
care, timp de 20 de ani, a con
dus acest edificiu. Pe scena 
acesteia au urcat, de-a lungul 
anilor, toți cei care în timp 
au reprezentat un nume pe 
scena românească. Din 
păcate, din lipsa fondurilor 
din ultimii ani, în clădire au 
ajuns să fie găzduite Casa 
Locală de Pensii și mici soci
etăți comerciale, nemaifiind 
folosită exclusiv în scopul 
pentru care a fost construită.

MCC caută kosonii
Deva (S.B.) - Ministerul 

Culturii și Cultelor (MCC) 
vrea să cumpere brățări daci
ce din aur și monede de tip 
koson care provin din situri 
arheologice din România și 
au fost pierdute pentru pa
trimoniul cultural național 
prin tranzacții ilicite pe piața 
neagră internă și internațio
nală. Achiziția se va face de 
la orice persoană care deține 
asemenea obiecte. Imaginile 
brățărilor dacice din aur și 
ale monedelor antice de tip 
koson pe care MCC și le 
dorește se găsesc pe site-ul 
www.cultura.ro. „Cu circa 
zece ani în urmă a fost găsit 
un tezaur foarte mare. Se vor
bea chiar de 27.000 de kosoni. 
Multe din aceste monede au 
mers peste hotare, însă piese 
au fost achiziționate și de 
către Banca Națională a 
României, Muzeul de Istorie 
din București, Muzeul din 
Deva și Muzeul de Istorie 
din Cluj”, a declarat arheo
logul loan Piso. 

morții lor, a venit acasă având 
bilet de voie. Probabil, a făcut 
o criză, și-a aruncat nevasta 
de la etaj, apoi s-a aruncat și 
el”, sunt de părere unii din
tre vecini.
Pregătiseră cafeaua

Surse din Poliție au de
clarat că se exclude ipoteza 
unei crime. „Ușa era închisă, 
cafeaua era pregătită în 
cameră și nu exista nici o 
urmă de violență. Din decla
rațiile luate de noi rezultă că 
soții Poenar nu au avut nici 
o problemă de violență con
jugală. Mai mult, astăzi era 
ziua de naștere a uneia din
tre fete. Se pare că se 
pregăteau să plece la ea. Deci 
nu există nici un indiciu care 

de exemplu a unui cartier. 
După ce se stabilește valoarea 
globală a zonei, se face o 
corectură a valorii fiecărei 
proprietăți în parte.

„Propunerea mi se pare 
excelentă, numai să nu ră
mână la acest stadiu. Reeva
luarea ar permite să avem 
valorile corecte ale propri
etăților, funcție de care se 
vor plăti impozite și ar în
semna un plus în bugetul 
municipalității. Dacă vom 
avea o lege în acest sens, pro
cesul va fi de durată. Trebuie 
să prevedem bani în buget 
din care să plătim firmele 
care vor efectua experti- 
zarea”, declară Florin Oan- 
cea, viceprimarul Devei.

Ai verde pentru

Creditul ipoteoar de la OTP Bank are, pâni ta 31 august, o dobândi aurpriniâtor de miol, 
de doer 4,89%’! Cu ajutorul eeestui eredit poți sfițl cumperi o caafi pe oare sa o 
plâtești în maxim 30 de ani sau sâ-ți reflnanțezi vechiul credit ipotecar, ajungând ta o 
rati lunari mai miel,

Ta așwptârn ta tuaumta Seva ta Mul DaeM, blue I
’dobândă valabilă ta primii 2 ani, eertferm prevederilor ppntreetutai tte eredit, pentru erectaeie ta frânei elvețieni 

www.otpbank.ro 
(tall Center 0800 tta 22 M
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Blocul unde locuiau cei doi Sinucigașii (Foto: cl)

să ne facă să credem că a fost 
vorba de o crimă. Rămâne să 
terminăm cercetările pentru 
a stabili cu exactitate dacă a

"Este mâna SRI-ului!"
■ Prefectul județului 
consideră că SRI-ul 
încearcă să-i aducă 
prejudicii.

Deva (T.S.) - în privința 
celor care au interesul să 
„mânjească” instituția Pre
fecturii, Cristian Vladu 
este fără echivoc. „Știți 
scandalul pe care l-am avut 
cu SRI-ul. încă se încearcă 
discreditarea mea”, a de
clarat prefectul Vladu.

Florian Toma, directorul 
de cabinet al prefectului, 
nu neagă că ar fi primit un 
laptop de la Dumitraș. „L- 

fost sinucidere sau crimă”, au 
declarat surse din cadrul 
Poliției municipiului Petro
șani.

am cunoscut pe Florin 
Dumitraș în perioada când 
eram lider de sindicat. Mi- 
a propus să devin director 
la una din firmele sale. 
Când am auzit din presă că 
are probleme, am renunțat. 
Apoi am fost numit direc
tor de cabinet. Mi-a împru
mutat un laptop atunci 
când a observat că vreau 
să-mi cumpăr unul. I l-am 
returnat imediat ce prefec
tul m-a întrebat dacă e 
adevărat că acest laptop 
aparține lui Dumitraș. Nu 
am avut nici o legătură cu 
acest personaj”, susține 
Florian Toma.

RECLAMĂ

mailto:1iberiu.stroia@in1armmedia.ro
mailto:tiberiu.s1rola@infcrmmedia.ro
http://www.cultura.ro
http://www.otpbank.ro
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1841 - Apare primiri număr al revistei satIHce «tonice
«Puneți»._________________________________________________
1934 - S-a născut actorul canadian Donald Sutherland

(foto) («M*A*S*H»). __________________
1945 - A avut loc Conferința de la 
Potsdam între Roosevelt, Stalin șl 
Churchill, consacrată reglementării 
situației postbelice în Europa.
W - S-a născut actorul american 

David Hasselhoff («Knight Rider») 
1955 - Se deschide primul parc Dls; 

neyland fa Orange County, SUA._________________________
1962 - Robert White stabilește cu un avion X-1S alti
tudinea record de 108 km....................... ....... ......................
1968 - La Londra are loc premiera filmului de animație 
al formației Beatles «Yellow Submarine».

Cer temporar noros. Posibil averse de 
ploaie. Maxima va fi de 23°C, iar minima 
de 11°C.

Prognoza pentru două zile
Luni. Cer partial senin. Maxima va fi 

de 29°C, iar minima de 15°C.
Marti. Cer mai mult senin. Temperatura 

maximă 31°C. Minima va fi de circa 16°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________________
Sf. Mare Mc. Marina; Sf. Eufrasie, episcopul lenopolei.

Calendar Romano-Catolic 
Ss. Alexie; Marina.

Calendar Greco-Catolic 
S. Marina, m.

Energie electrică
As&zi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă fa 
Deva între orele’
8.00-20.00 fa comunele Buceș, Blăjenl, localitățile Zdrapți 
și Valea Brad și fa localitatea Brad, str. Frunză Verde.

Gaz metan____________________________ •
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă fa 
Deva.

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi fatreruptă fa Deva, 
între orele:
8.00 - 13.00 fa cartierul Dacia la PT9.
- pe Aleea Salcâmilor, bl. 30, 31, 32, 32A.
- pe b-dul Decebal, bl. 41, 42, 43 și 44.

Pui cu caise confiate
Ingrediente: 8 jumătăți de pulpe (partea 

de sus) sau 4 buc. piept de pui, 1 ceapă, 2 
linguri rase de amidon, 450 ml supă de vacă, 
1 portocală mare (zeama), 12 caise confiate, 
30 de stafide, 1 linguriță rasă curry, ulei, 
sare, piper.

Mod de preparare: Ceapa se spală, se 
curăță și se taie cubulețe și se pune la călit 
într-o tigaie, în puțin ulei și putină apă. Se 
lasă până devine translucidă amestecând 
din când în când. Se spală bucățile de pui 
și se taie în 8 bucăți. Se dă drumul la cup
tor la foc mediu. într-o cratită se pun: cea
pa călită, puiul, caisele tăiate în 6 bucățele 
fiecare, zeama de la portocală, curry-ul, 
stafidele, amidonul amestecat cu supa, sarea 
și piperul. Se amestecă și se dau la cuptor, 
în cratita acoperită, aproximativ o oră. Se 
amestecă după 30 de minute.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Berbec

Astăzi este o zi de convorbiri telefonice. Atunci când nu 
ești la telefon, vei scrie mail-uri. Ești centrul tuturfe comu- 

, nicărllor dar te situezi și în centrul discuțiilor.

Taur

Cineva îți va trânti un contract pe birou și te va ruga să 
arunci o privire pe el, dar nu ai dispoziția pentru a descifra 
textul său pentru că este oarecum neclar.

Gemeni

Strângi atâtea mâini, că încheieturile încep să te doară. Este 
indicat să urmărești pas cu pas indicațiile primite și nu va 
fi punctul tău forte la începutul săptămânii.

Rac

Cu cât mai trăsnită e Ideea pe care o ai, cu atât mai bine. 
Se aplică la începutul săptămânii și la sfârșitul ei. Ești per
soana potrivită pentru a reorganiza lucrurile.

Leu

Nimic nu se compară cu o sesiune de brainstorming pen
tru a pune sângele în circulație. Unii dintre colegii tăi sunt 
surprinzător de amuzanți, și e o plăcere să lucrezi cu ei.

Fecioară

Munca îți va solicita toată atenția. Week-end-ul a fost dis
tractiv, dar e timpul să te întorci la treabă: Ai o gândire 
logică, ceea ce presupune o motivare rapidă șl astfel luarea
deciziilor va fi ușoară.

Balanță

în sfârșit, după week-end, ai suficientă energie pentru a 
înfrunta provocările. Practic, astăzi, poți face orice. Ești 
conștient ce se întâmplă cu tine și ești cu un pas înainte.

Scorpion

Luni este ziua tipică de lucru - lungă, ocupată și obosi
toare, dar fă tot posibilul să stai pe linia de plutire. Marți 
și miercuri, eforturile legate de p afacere dau roade.

Săgetător

Multe Idei îți dau târcoale, dar sunt doar idei. Nimeni nu 
se arată entuziasmat să le pună în practică. S-ar putea să 
fie o idee bună să începi chiar tu aplicarea lor.

I

Capricorn

Proiectul tău curent atrage persoane care nu îl prea bagă

Soluția fotogramei din numărul 
precedent: C - S - MEI - RĂPITĂ
- NS - NOROCOȘI - TEREN - VOT
- PUT - VARA - HAM - COZI - A
- BARA - TG - TB - TALC - R - 
ULEI - APA - GRAU - SPIN - UN
- SPICE - 01 - SO - ARAT - SNOPI 
-ALAI

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225 
Dispecerat Elec ' 929
Dispecerat gâz~ 227091 
Informații CFR 212725

112 
981 
956 

‘ 955 
214971

Deranjamente lift 235090
Direcții WWerer? 22ii45~

în seamă și îl cam ocolesc! Ar fi timpul să pui piciorul în 
prag și să soliciți atenție din partea părților implicate.

Vărsător

Ai încercat să găsești metode de a comunica mai bine la 
lucru și vei găsi metoda cea mai bună. Timpul le rezolvă
pe toate. Toți vor aprecia schimbările pe care le propui.

Pești

Astăzi nu este o zi bună pentru prea multă străduință. Nu
te mai chinui! Oricât de. mult te-ai preface, tot ce vrei 
este să te ghemuiești sub birou și să tragi un pui de somn.

TVR 1 PRO TV
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:10 Sd> vălul nopții 

v{3(comedie amară. 
India, 1956).

1035 Odiiul magic (r) 
1130 Bucuriile muzidi.

Dirijoral Myung Whun 
Chung

12.-05 Justiție militarii (seri- 
gal, SUA 2001)

13:00 Povești estivale... cu 
cântec (r)

1335 Desene animate: 
Sabrina

1400 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

1430 Spectacolul lumii...
15:30 Kronika. Emisiune 1h 

limba maghiară
17:00 Corry și restul lumii 

„(ep. 10, comedie, 
“SUA 2003).

1730 Doctor Bedcer (ep. 
11, comedie, SUA 
1998)

1800 Misterele din Sankt 
v tsbung (ep. 11, 

dramă, Rusia/SUA 
2006)

1900 Jurnalul TVR. 
Sport Meteo.

20:20 Reflector
2105 Despre Mari Români. 

Moderator Florin lara. 
Dezbatere despre 
mari români și Inter- 
netul

22:10 CSI - Crime și inves
tigații (serial, thriller,

H SUA 2004). Cu: 
William L.Peterson 

2305 50 de ani de divertis
ment fa 50 de emisiu
ni. Prezintă Gianina 
Corondan. Invitat 
Horia Moculescu 

2400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 0 femeie periculoasă 
(love story, SUA

►^1993). Cu: Laurie 

Metcalf, Debra 
Winger

205 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

3:10 Merci, doctor Reyl 
rj (r) (comedie, 

Franța/SUA 2002

700 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit
H (film serial, reluare) 

10:15 0 maimuță grozavă
3 (film, r)

1200 Dansez pentru tine - 
caravană preseiecție 
(r)

1300 Știrile ProTv 
1400 Cartea junglei: 

Mowgli și comoara
▼ H(film, r) 
1600 Tânăr și neliniștit 

(film serial SUA). 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, 
Heather Tom, 

1700 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s).

__ Cu: Ed O'Neill, Katey 
u Sagal, David Garrison, 

Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

1830 La Bloc (r) 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Atac 1h Londra 
g (partea a fll-a) 

(thriller. Marea Bri- 
tanie/SUA 2004). Cu: 
Dylan McDermott 
Julianna Margulies, 
Bernard Hill. R.: 
Mikael Salomon 

22:15 Meseriașii (serial) 
2300 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare 
2350 Dispăruți fără urmă
B (s, SUA 2002). Cu: 

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, R.: David Nut
ter si Rachel Talalay 

045 lestrim tivi 
1:15 Familia Bundy (r) 
1:45 Meseriașii (r) 
2:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
2:15 Știrile Pro Tv 
3:15 La Bloc (r) 
400 Stilul Dana Cuzino(r) 
430 Parte de carte (r)

600 în gura presei.
Cu Mircea Badea.
Revista presei

700 Știri
900 In gura presei

(reluare) 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

1000 Concurs interactiv 
11.00 Dădaca

B(film serial) 
1200 Anastasia

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

13:00 Observator cu
Simona Gherghe 

13:45 Jocuri la Saint-Tropez 
(reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator 
1645 Secretul Măriei

Ei (film serial) 
1900 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță.
Sport Meteo

20:45 Pirații din Caraibe
|j (aventuri,

Germania/ltalia, 1998, 
ultima parte). Cu: 
Mario Adorf, Paolo 
Seganti, Nicolas 
Rogers, Remo Girone, 
Anna Falchi. R.: Lam- 
berto Bava 

2300 Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport 

2400 Matrix: Amenințare 
El teroristă

(film serial, thriller, 
SUA, 2003). Cu: 
James Denton, Kelly 
Rutherford, Maher- 
shalalhashbaz Ali, 
Anthony Azizi, Will 
Lyman, Melora Wal
ters,

1O0 Stagiarii (s) 
130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Anastasia (s, r) 
445 Dădaca (r)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale 1

; 700 Atlas (r) 730 Lecția de 
engleză 800 CeZar și Tipar 
900 Poftă bună! (r) 930 Casa 
ta (r) 10:00 Plaja lui Măruță 
(transmisiune directă) 11:30 
Coolmea distracției estivale (r) 
1225 Vulturii carpaților (doc) 
12:45 Triunghiul Bermudelor Marilyn (s) 1630 Visuri fără 

: (doc., r) 1400 Spellbinder (s) ’ preț (s, Mexic/SUA, 2005) 
14:30 Aventuri secrete (s) 1730 Poveștiri adevărate
15:00 împreună în Europa 1825 Vremea de acasă 1830 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 ; Rebelde (s) 2030 La Tormen- 
Zona de conflict. Dezbatere ta (s) 21:30 Tărâmul pasiunii 
1700 Zestrea românilor 1735 (s) 2230 Vreau să simt! (dra- 
Sărutări furate (s) 1830 Ulița mă. România, 2006) 23:30 
spre Europa 19:00 Roată la Celebritate (s) 030 Poveștiri 
roată 1930 Dragul de Ray- adevărate (r) 1:30 Vreau să 
mond (s) 2000 Motocidiștii simt! (r) 230 De 3x femeie(r) 
pofticioși (doc. M. Britanie) 
20:35 Caracatița (s) 2130 
Ora de știri 2230 Viața pe 
nerăsuflate (comedie, SUA, 7:30 Casa noastră (r) 8:00 
1991) 0:10 Jurnalul Euronews Sport cu Florentina 805 Tele

shopping 8:40 Mariana - Pre
țul inocenței (r) 9:40 Sunset 1l30 Rea|itatea bursieră
Beach (s) 10:40 Dragoste și ț2dX) Realitatea de la 12:00

ftOO Dimi-neața cu Răzvan și putere(r)1130Tele RON 1300 13:20 Deschide lumea! Cu
Dani 10:00 Cosby (serial) Garito- partea l+ll 1605 Dra- Andreea Crețulescu 1400 Re-
1030 That's 70's show (seri- goste și putere (s) 1700 Cam- alitatea de la 14:00 14:50 Re
al) 1200 Look who is winning era ascunsă 1730 Trăsniți în alitatea bursieră 15:15 Deschi

de lumea! 1700 Realitatea de 
la 17:00 17:45 Editorii Re
alității 1800 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:15 100% 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix 23:00 Reali
tatea de la 23:00 2345 Ziarul 
Realități

-

800 Mașinăriile de război 
secolului XXI 900 Confruntări

5:30 Poveștiri adevărate (r) 
6:30 Lori (r) (divertisment) 
730 Visuri fără preț (r) 8:30 
Ciocolată cu piper (s). Cu: 
Murilo Benicio, Mariana Xi- 
menez 1030 Celebritate (r) 
1330 înger sălbatic (s) 15:30

1040 Gnema, dnema, chema 
(magazin, SUA 2006) 11:10Pe 
urmele fratelui meu (comedie. 
Canada, 2004). 12:45 Viață de 
liceu (comedie, SUA 1998). 
1425 Nătărăii (comedie, Aus
tralia, 2005) 15:50 Burețelul 
Bob și coroana regelui Neptwi 
(aventuri, SUA 2004). 17:15 
Hidalgo (aventuri, SUA 2004). 
1930 Pe platourile de filmare 
(magazin, SUA 2005) 20:00 
Romeo și Jideta (dramă, SUA 
1996). 22:00 Fereastra secretă 
(thriller, SUA 2004). 2335 Car
men (dramă, Spania, 2003).

I

13:15 A treia planetă de la N.A.T.O. (r) 1800 Focus 1900 
Soare (s) 1335 Cosby (s) Mariana - Prețul inocenței (s) 
14:00 That's 70's show (s) 2000 S.O.S. Salvați-mi casa. 
1430 Sare și piper cu Stela și Gazda emisiunii : Olimpia 
Arșinel (r) 1600 Naționala de 2100 Viceversa 22:00 Totul 
bere 1630 Tră-data (s) 1730 despre sex (s) 2230 Focus 
întreabă-l pe Gabi 1830 Știri Plus 2330 Trăsniți în N.A.T.O. 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă (r) 2400 Dragostea de la Cle- 
20:00 Echipa de investigații ..............
2100 Miezul problemei 2230 
Știri National TV 2300 Fot
bal Cafe 2400 Film artistic

?■ .

600 Apropo TV 900 Cheers 
(s) 1020 Lumea Pro Cinema. 
CineProfil: Pierce Brosnan (r) 
11:00 Luminile orașului (film, 
r) 1300 Marcelino, pan y vino 
(s) 13:45 Cheers (r) 14:45 Ver
dict: Crimă I (r) 1600 Echipa 
de elită (s) 1700 0 nouă viată 
(r) 1800 Echipa de elită (s) 
1900 Visuri americane (s). Cu: 
Tom Verica 2000 Ele spionea
ză (s) 22:00 Iubire blestemată 
(horror/ thriller erotic, SUA, 
1982) 045 Cheers (s) 145 Ele 
spionează (s, r)

jani (r) 100 Focus Plus (r)

1 ’ '

6:55 Viața dimineața. Emisiu
ne matinală 9:00 Fan X. Vi- _______ ________
deodipuri 1000 Misiune im- și fiare vechi 10:00 Planeta 
posibilă (r) 1030 Euromaxx albastră 11O0 Mașini extreme 
(doc.) 11O0 Ne privește. Cu 
Alina Stancu 1200 Up Grade 
(r). Emisiune IT 1230 Telesho
pping 1305 bebe.ro (r) 1435 
Lumea cărților 1500 Telesho
pping 1535 Documentar (par
tea a ll-a) 1700 Documentar
1730 Căminul de dnci stele nate 19:00 Mașini extreme 
(r) 1800 6! Vine presa! Cu Li- 2000 Vânătorii de mituri 21OO 
via Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Film artistic 2200 Nașul. Talk
show. Cu Radu Moraru 2400 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 Film artistic (reluare)

12:00 Motociclete americane 
1300 Spionii 1400 Mașinăriile 
de război ale secolului XXI 
1500 Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 17:00 Curse 18:00 Au
tomobile americane recondițio-

Motocidete americane 22:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
2300 Big Daddy Kustomizer 
2400 Constructorii de moto
ciclete

bebe.ro
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www.caini-ham.ro
Deva (C.P.) - Site-ul conține informații despre câinii de 
rasă. Include un catalog cu imagini ți date despre câinii 
din principalele rase. Oferă informații privind creșterea 
acestor câini și consilierea în alegerea unui cățel.

în județ_________ _________________-__________________
DN 7 lila - Zam - Limită cu județul Arad
DN 7 Bâreea Mică - Eristtir - Hunedoara - Hășdat

în Den aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Deee- 
bal - Str. HoBa - Str. M. Eminescu - Calea Zarandulul

I
Radare mai pot fi întllfelte șl pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștle - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

Consiliul Județean Hunedoara:______________________
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_________________
Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 
publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea 

Mare__________________________
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00
Inspector-șef principal Viorel Mic, director adjunct

11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăștie_________________________
losif Blaga, primar 10.00-11.00

3. TLV_ 1,0700 -2,73
4. BRD_____________ 15,8000 -1,86
5. BIOFARM__________ 0,5750_______ 5,5
6. AZOMUREȘ________ 0,1760 -1,12
7. ZMtfTlBIOTICE IAȘI 1,3600 -2,16
8. ROMPETROL 0,0742 -3,76
9. BCCARPATICA OPRIT
10. sif s omni

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

■K'iW.W-V- . " 1 . •• '

1 euro_______________________________________3,5947 lei
1 dolar american_________________________2,8373 lei
1 gram aur 60,2065 lei

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.

3 7 9 8
! ■ 2 7 6 3

4 1
8 9 1

7 3
1

8
3

2

2
7

3
5 4

9 4
8

5
2

9 2 4 3
Soluția jocului din
numărul precedent

1 8 9 2 6 4 7 3 5
4 7 6 9 5 3 2 8 1
5 3 2 7 8 1 9 4 6
7 5- 4 6 2 8 1 9 3
3 2 8 1 4 9 5 6 7
6 9 1 3 7 5)4 2 8
9 6 5 8 123 7 4
8 4 3 5 9 7 6 1 2
2 1 7 4 3 6Î 8 5 9

Ultimul meșter de fluiere
■ La Dumbrava de Sus 
trăiește unicul făuritor 
de fluiere din județul 
nostru: Petru Mateș.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocanlcluflnformmtdla.ro

Dumbrava de Sus - Mește
șugurile populare din zona lo
calității Dumbrava de Sus s- 
au dezvoltat moștenindu-se 
din tată-n fiu. Recunoscut de
ja în întreaga țară, Petru Ma
teș este unul dintre făuritorii 
artizani de fluiere. „în zona 
noastră toată lumea făcea flu
iere. Acum, eu am rămas sin
gurul din întreg județul. Am 
fost la numeroase târguri de 
meșteri populari, în țară. Dar 
s-a dus și baba asta cu cola

mai pune nici un preț pe ele, 
nu se face nimic pentru pro
movarea tradiției! Mergeam 
la târguri și vindeam și eu 
produsele mele, pe care le fac 
chiar și acum când știu prea 
bine că nu am cui să le vând; 
mai pe nimic, dar le vindeam. 
Acum, cei care organizează 
târguri m-au cam uitat și nu 
mă mai cheamă!” este nemul
țumirea fluierarului. Azi, la 
cei 54 de ani ai săi, meșterul 
își duce traiul în Apuseni, 
singur. Casa părintească a lui 
Petru este înconjurată de 
dealuri și pietre de munte. în 
zonă casele sunt răsfirate, 
câte una pe fiecare deal, iar 
șurile, acoperite cu paie, 
parcă străjuiesc niște hotare! 
Meșterul cioplește lemnul de 
brad, cireș, fag etc. și, odată

Petru Mateș în timp ce confecționează un fluier
(Foto: T. Mânu)

cii!... Fluierele nu mai sunt 
căutate pentru că nimeni nu

cu apusul soarelui, se aude 
cântul lui „de încercare”...

Agricultura după aderare
Deva (C.P.) - în UE, în agri

cultură se acordă plăți directe 
(pentru producție și ajutoare 
compensatorii) și refinanțări 
la export. Subvențiile pentru 
producție se acordă pentru 
produse al căror consum ar fi 
descurajat în situația unui 
preț prea mare. Se dau pe 
unitate de produs/la supra- 
față/pe cap de animal. Se a- 
cordă și ajutoare pentru influ
ențarea anumitor comporta
mente ale producătorilor (pri
me pentru calitate la grâu 
dur, prime pentru vacile care 
alăptează, prime pentru sa

crificare) și primele pentru 
procesare. UE încurajează ex
portul acordând sume repre
zentând diferența dintre pre
țul recomandat în UE și pre
țul de pe piața internațională. 
Măsura se aplică pentru pro
dusele în surplus. Sprijinul 
pentru investiții în fermele de 
semi-subzistență va fi disponi
bil temporar, după aderare, 
sub forma unor granturi de 
până la 1000 euro/an pe 
exploatație. Granturile vor fi 
acordate timp de până la 5 
ani fermierilor care prezintă 
un plan de afaceri.

Spitalul de Urgență
■ Se vor face investiții 
într-o construcție nouă 
ce va fi dotată cu 
aparatură modernă.

Clara PAs
dara.pasfinformmedia.ro

Deva - Ministerul Sănătății 
a aprobat transformarea Spi
talului Județean Deva în Spi
tal de Urgență și agreează 
ideea includerii lui în com
plexul de spitale care vor fi 
finanțate prin credite externe.

în acest sens, actuala clă
dire principală a spitalului va 
fi reabilitată și se vor face 
investiții în construirea unui 
nou imobil ce va fi situat fie

în aceeași incintă, fie pe un 
teren pus la dispoziție de 
Primărie, a declarat Dan Ma- 
gheru, directorul DSP Hune
doara.

Până la finalizarea investi
ției, actualul spațiu al unității 
țț •»«•••••••••••«
„Desele accidente 
rutiere și cazuri
le grave din spi
talele locale im
pun existenta 
Spitalului de 
Urgență”
Dam Magheru

de primire Urgență va fi rea- 
menajat în sensul structurării 
modulare a activității, cu te-

Regulament
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 n.

Au un loc de muncă
Deva (C.P.) - Prin progra

mele de măsuri active care 
stimulează ocuparea forței 
de muncă acordând unele 
facilități șomerilor și anga
jatorilor, în județul Hune
doara au fost încadrate în 
muncă, pe parcursul lunii 
trecute, câteva sute de șo
meri. în urma acordării 
serviciilor de informare și 
consiliere profesională au 
fost încadrate 13 persoane, 
în urma absolvirii unor 
cursuri de formare profe
sională au fost încadrate 52 
de persoane, 193 de șomeri 
au beneficiat de acordarea

de alocații, egale cu 30% 
din cuantumul indemniza
ției de șomaj, pentru că s- 
au încadrat înainte de expi
rarea perioadei de șomaj. 
Un număr de 75 de șomeri 
cu vârste de peste 45 de ani 
au beneficiat de subvențio
narea locului de muncă. Si
tuație identică - legat de 
subvenționare - a fost în
registrată pentru 9 șomeri 
unici întreținători ai fami
liilor monoparentale și 33 
de absolvenți ai unor for
me de învățământ, a decla
rat Vasile Iorgovan, direc
torul AJOFM Hunedoara,

Unitatea de primire Urgență va fi reamenajată (Foto: t Mânu)

rapie de urgență înainte ca 
pacientul să ajungă la secția 
de terapie intensivă.

Spitalul Județean Deva este 
situat într-o zonă fără multe 
spitale de maximă perfor

manță - între Timișoara și 
Sibiu - și are o convergență 
foarte mare a cazurilor grave 
din județ ce nu pot fi rezol
vate la nivelul spitalelor 
locale.

OVANU continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

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 dacă 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 sista 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!

......... —.........   -........................... .................       Q

Talon pentru concurs - 17 iulie 2006
Nume______________________ Prenume_______________________
Adresă
Telefon___________________Sunteți abonat?_________________

,4

http://www.caini-ham.ro
sanda.bocanlcluflnformmtdla.ro
dara.pasfinformmedia.ro
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Cafeaua 
hunedorenilor

Cafeaua, tonicul de dimineață

• Contraindicată. Cafeaua consumată de 
;tudenți în sesiune poate duce la atacuri de 
bănică. Cafeaua este interzisă sau se reco- 
•nandă moderație în consum în cazul unor 

JjoIi, mai ales în rândul persoanelor care se 
?tiu suferinde de afecțiuni cardiace. (C.P.)

• Variante. Circa 10% dintre persoanele 
care consumă cafea preferă altă „savoare" 
decât cea tradițională. Este vorba de ness și 
cappuccino. (C.P.)

Pe ultimele locuri
Deva (C.P.) - România este pe ultimele lo

curi în Europa la consumul de cafea, con
form unui studiu al Asociației Naționale a 
Cafelei. Dacă, în medie, un locuitor al bă
trânului continent consumă pe an circa 
cinci kilograme, în România se consumă sub 
două kilograme. Una dintre cauzele acestui 
consum redus este faptul că, în România, 
cafeaua este accizată, deci se consideră a fi 
un produs de... lux. Cel mai important fac
tor rămâne, totuși, prețul acesteia care a 
cunoscut doar pe parcursul unui an (inter
valul 2004-2005) o creștere cu 43,78%. Pe par
cursul anului 2005, accizele au cunoscut o 
reducere cu aproximativ 20%, dar consumul 
tot nu a fost stimulat. Evoluția a fost aproape 
insesizabilă: dacă în 2004 românii au con
sumat 1,78 kg/cap de locuitor, peste un an 
consumau 1,97 kg/cap de locuitor.

■ Taximetriștii sunt cei 
mai mari consumatori 
de cafea dintre hune- 
doreni.

Clara Păs
clara.pas42linformmedia.ro

Deva - O cafea aromată, dis- 
de-dimineață, este una din 
micile plăceri pe care mulți 
dintre hunedoreni și le per
mit. Cei mai mari cafegii sunt 
de departe taximetriștii, care, 
în medie, consumă cam 3 
cafele, zilnic. Majoritatea hu
nedorenilor preferă să bea 
cafeaua în oraș, pe o terasă, 
la „o poveste” cu colegul ori 
prietenii sau citind ziarul.

Gusturile clienților sunt 
din cele mai diverse, dar pe 
ansamblu, hunedorenii pre
feră cafeaua cu aromă bună, 
nu foarte concentrată, cu 
lapte condensat și dulce. Și

oferta este pe măsură, 
cafenelele pregătind clien
ților, în medie, 20 de tipuri de 
cafea, la care se oferă biscuiți 
șprițați, bomboane ori cioco
lată, la prețuri variind între 
1,7 și 2,5 lei noi. Unele sunt 
pregătite și pentru clienți mai 
pretențioși având îndulcitor 
lichid sau zaharină. „Cea mai 
bine vândută este cafeaua 
espresso. Vindem cam 200 de 
cafele, zilnic. Am observat că 
gusturile clienților s-au rafi
nat în timp, adică nu mai dau 
banii pe orice tip de cafea, ci 
o aleg pe cea de bună calitate. 
Pentru că în domeniul nostru 
există o concurență mare, tre
buie să venim tot timpul cu 
ceva nou. Așa că vom lansa 
în curând cafeaua „la 
pachet”, așa cum este și din
colo. Vom folosi cutii cerate, 
iar clientul va putea să 
cumpere cafeaua și să o 
servească la serviciu sau

Se prepară o cafea espresso.
acasă. Pentru început vom 
avea doar cafea espresso, 
urmând să diversificăm gama

(Foto: T. Mânu)

ulterior”, a declarat Diana 
Cucu, administratorul unei 
cafenele din municipiul Deva.

tu medie, beau cam 
Idouă cafele, zilnic. 
Cea pe care mi-o pre

4

ultimii

(Foto: cl)

schimbul câ
torva monede, 
se poate alege 
cafeaua dori
tă: cu zahăr, 
fără zahăr, cu 
lapte sau fără, 
mai concen
trată sau nu...

ani, în Holu
rile instituții
lor au apărut 
automatele de 
cafea. în

Beau o cafea, zilnic, 
de luni până vi

neri, și nu o servesc 
decât în oraș. Nu-mi 
plac cocktail-urile pe 
bază de cafea, dar ca
feaua pe care o beau 
trebuie să fie dulce și 
cu lapte.
Bianca, 
Hunedoara

par singur acasă o fac 
fără lapte, dar atunci 
când o servesc în oraș 
prefer să fie cu lapte 
condensat.

Beau cafea numai 
când sunt în oraș, 

acasă mai rar. De obi
cei beau cam două 
cești de cafea pe zi, 
nu foarte concentrată 
și cu lapte. Aleg ca
feaua cu aromă de ca
litate.
Lia Manea,
Deva

Beau numai cafeaua 
pe care mi-o pre

par acasă. De fapt, e 
vorba de o jumătate 
de litru de ness, fără 
zahăr... zilnic... plus o 
ceașcă. Prețul pe care 
îl plătesc mi se pare 
rezonabil.
Silviu, 
Deva

Îmi servesc cafeaua 
numai în oraș, iar 

cât cheltuiesc nu mi 
se pare o sumă exa
gerată. Servesc o 
cafea concentrată 
dimineața și alta mai 
„slabă” seara.

Valentin Toader, 
Deva

Fără accize, din 2011
Deva (C.P.) - Accizele la cafea se vor redu

ce gradual cu circa 200 euro în fiecare an, 
până în 2011, când vor fi eliminate complet, 
se arată în calendarul stabilit de Ministerul 
de Finanțe și preluat în Codul Fiscal. Acciza 
pentru cafeaua prăjită va fi diminuată trep
tat la 612 euro, în 2007, iar în anii următori 
va ajunge la 459 euro, 306 euro, 153 euro, în 
2010, pentru ca în 2011 să fie eliminată. De 
asemenea, vor fi reduse și accizele pentru ce
lelalte tipuri de cafea.

Dacian, 
Deva

• 'CMmmi / iMntk
Austria 7.59 kq/an

Belqia 8,08kq/an

Danemarca 9,42 kq/an

Finlanda 11,94 kq/an

Franța 5,02 kq/an

Germania 7,40 kq/an

Unqaria 3,32 kq/an

Italia 5,58 kq/an

Spania 4,09 kq/an

Norveqia 9,27 kq/an

Anqlia 2,40kq/an

USA 4,26 kq/an

Olanda 5,89 kq/an

Suedia 8,28 kq/an

Sursa: OIC - anul 2004

Cafeaua și evaziunea fiscală
■ în județ se face eva
ziune fiscală cu cafeaua 
Amaroy, adusă din 
Ungaria.

Clara Pâs
<Jara.pas@informmedia.ro

Deva - în piețele din județul 
Hunedoara, pe tarabele celor 
care vând produse aduse din 
Ungaria se găsesc pungi cu 
cafea Amaroy. Conform sta
tisticilor, cantitățile vândute 
o plasează pe locul trei în 
preferințe, dar comercializa
rea ei nu este legală, pentru 
că nu există un importator 
autorizat, care să plătească 
bugetului statului accizele și 
alte impozite rezultate din

vânzare. „Comisarii Gărzii Fi
nanciare au efectuat săptă
mâna trecută un control în 
piețe și au confiscat aproxi
mativ 60 de pungi care con
țineau cafea Amaroy. Mai 
efectuăm cercetări în cazul 
unui agent economic care se 
pare că s-a aprovizionat cu a- 
ceastă cafea pe baza unor fac
turi false în valoare totală de 
130 de milioane de lei vechi. 
Aceste verificări le vom extin
de în întreg județul, pentru a 
combate fenomenul de evaziu
ne fiscală”, a declarat Florian 
Șerban, comisar-șef al Gărzii 
Financiare Hunedoara.

Reprezentanții Asociației 
Naționale a Cafelei susțin că 
problemele legate de contra
bandă nu vor putea fi rezol-

Florian Șerban (Foto: T. Mânu) 

vate decât în momentul în 
care cafeaua nu va mai fi 
accizată.

Sortimente de cafea

Irish Coffee

Irish Coffee
Ingrediente pentru o porție:
2 lingurițe zahăr (de preferat brun)
2 linguri frișcă îndulcită

250 ml cafea
50 ml Irish Whiskey 
Mod de preparare: 
Ia un pahar mai înalt 

și mai întâi pune o lin
guriță de zahăr, apoi 
toarnă whiskey-ul. Pre
gătește o cafea fără zahăr. 
Topește cealaltă linguriță

de zahăr într-un ibric și când începe să 
capete miros și aspect de zahăr ars, toarnă 
cafeaua peste el și amestecă. Las-o să se 
răcească puțin, apoi toam-o peste ce ai pus 
deja în pahar și amestecă bine cu o linguriță, 
până se topește zahărul. Lasă băutura să se 
„așeze”, ornează cu frișcă și... delectează-te!

Deva (C.P.) - Se cunosc 
aproape 80 de soiuri de cafea, 
dar cele mai renumite sunt: 
cafeaua Arabică, Robusta, 
Liberică și Maragogype.

Cafeaua arabică se cultivă 
mai ales în America Latină, 
dar și în Africa. Aceasta are 
aroma și gustul cele mai rafi
nate.

din bazinul Congo, are un 
gust mai neutru, este mai 
puțin aromată decât arabica 
și este foarte apreciată în 
gama de cafea solubilă.

Cafeaua liberică, originară 
din Africa, este o cafea de ca
litate mediocră.

Cafeaua robustă, originară

Florile și fructele arborelui de cafea

Cafeaua Maragogype, din 
Brazilia, are o calitate ce se 
apropie de a celei arabice.

Cu puțină frișcă, într-o cafea putem „desena" cochilia unui 
melc fFntrv arhivă)

clara.pas42linformmedia.ro
mailto:Jara.pas@informmedia.ro


Hunedoara în extrem auto!

• Vor titlul. Popicarii de la Inter Petrila do
resc un nou titlu național, care ar fi cel de^al 
doilea din palmares. Elevii antrenorului Mar
cel Dobrică vor lupta pe două fronturi, atât 
în campionat, cât și în cupa NBC, competiție 
în care vor reprezenta România. (V.N.)

• Sprijin. Deși au mai multe titluri de cam
pioni și vicecampioni naționali, aeromodeliștii 
de la CS Armata Aurul Brad au o susținere 
financiară destul de precară. Deocamdată, 
doar Consiliul găsește fonduri pentru a-i 
susține pe sportivi. (V.N.)

Jiul - Bocs, 2-0
Petroșani (MF) - Jiul Petroșani a învins, 

duminică, formația ungară Bocs, cu scorul 
de 2-0, într-un meci amical disputat în ca
drul stagiului de pregătire din Ungaria. 
Golurile au fost marcate de Găldeanu '3 și 
Paleacu '69, din penalti. Antrenorul Florin 
Marin a folosit următorii jucători: Mulțescu 
- Kalai, Panaitescu, Borza, Drăghici - C. 
Dinu, Pâcleșan, M. Voicu, Găldean - I. 
Marinică, Ad. Die. Au mai jucat: Hotoboc - 
Scarlatache, Mihart, C. Petre, Paleacu, 
Teușan, Lungan. în primul meci din Un
garia, Jiul a învins Ferencvaros, cu scorul 

I de 1-0. în cadrul turneului din Ungaria, Jiul 
' ’ va mai juca următoarele meciuri: Vasas Bu

dapesta (marți, ora 17.00), Tiszanyvaros (joi, 
opa 17.00), Hajdubszomey (vineri, ora 17.00) 
șl Karcog (sâmbătă, 22 iulie, ora 17.00).

■ Spanioli, francezi, 
belgieni etc. declară că 
România a rămas o 
oază a Europei.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infomlmedia.ro

Deva - Dacă nu i-am fi 
văzut pe viu, dacă nu am fi 
discutat cu ei pe îndelete și 
dacă nu le-am fi apreciat 
curajul și riscurile la care s- 
au expus, poate că aceste rân
duri nu ar fi apărut nicio
dată.

Așa însă, venim astăzi cu 
noi elemente legate de ceea ce 
s-a întâmplat cu puțin timp în 
urmă în „cea mai dificilă 
întrecere de auto extrem din 
Europa”, pe nume „Transil
vania Adventure Trophy”.

Poate, pentru unii, acest 
eveniment nu înseamnă mare 
lucru. Pentru județul Hune
doara înseamnă însă foarte

Diaz și Baronge pregătesc o nouă zi de aventură (Foto: T. Mânu)

mult. Ne-am dat seama de 
acest fapt atunci când am 
schimbat idei cu oameni 
veniți aici din multe colțuri 
ale Europei. Și nu cu orice fel 
de temerari.
Chiar au câștigat

Au fost unii care au 
străbătut trasee dificile din 
Australia și Africa! Ei bine,

acești oameni s-au îndrăgos
tit de județul Hunedoara.

Doi dintre aceștia sunt 
spaniolii Carles Baronge, din 
Barcelona, și Jesus Diaz, din 
Tarahona. „în foarte puține 
locuri din Europa se mai pot 
întâmpla asemenea lucruri. 
Aici aveți peisaje unice, iar 
hunedorenii contribuie din 
plin la legarea unor prietenii

trainice. De aceea suntem de 
trei ani consecutiv aici” - a 
spus Jesus Diaz.

Pentru a întări spusele, 
spaniolii, și nu numai, chel
tuiesc anual zeci de mii de 
euro numai pentru a ajunge 
pe pământ hunedorean. Nu i- 
am crezut, la început, când au 
spus că au venit să câștige. 
Dar au câștigat locul I.

Nu va fi deloc ușor pentru Jiul în sezonul 
viitor (Foto: T. Mânu)

Favorită la 10 ani
Deva (V.N.) - Daria Visănescu, șahista de 

z v 10 ani din Valea Jiului, este principala 
" r favorită la Cupa „Cetate Deva”, care se va 

desfășura în perioada 22-29 iulie la Deva. An
trenorul fetiței, Gheorghe Scurhan, a decla
rat că Daria este și una dintre invitatele de 
onoare ale acestui concurs. întrecerea de la 
Deva va fi un adevărat test de pregătire, a- 

ș vând în vedere că în lima septembrie șahis
ta va merge la Campionatul European, iar 

! în octombrie va participa la Campionatul 
Mondial.

Daria Visănescu (Foto: t. Mânu)

Socoteli diferite
Deva (V.N.) - Suma de 15.000 

de dolari pe care Craiova o 
mai are drept datorie către 
Jiul Petroșani va fi blocată în 
contul statului. „E normal să 
fie așa, pentru că noi datorăm 
niște bani la stat, iar acei bani 
trebuie dați”, a declarat se
cretarul clubului din Vale, 
Marian Spiru. Deși în prezent 
Jiul deține licența pentru 
sezonul 2006-2007, situația clu
bului se va decide astăzi, când 
Comisia de primă instanță din 
cadrul Sistemului Național de 
licențiere va reanaliza situația 
echipei. Conform celor afir
mate de reprezentanții DGFP 
Hunedoara, Jiul are datorii la 
stat de 23 de miliarde de lei 
vechi. „Nu cred că aceasta es
te suma reală. Ei calculează în 
felul lor, noi în felul nostru”, 
a mai adăugat Spiru. Oficialii 
din Valea Jiului spun că, 
legal, licența nu le mai poate 
fi luată, dar că în România 
este posibil orice.

Copos dezbină
București (MF) - Omul de 

afaceri Jean Valvis îl acuză 
pe președintele onorific al 
clubului giuleștean, George 
Copos, că îi dezbină și îi umi
lește pe noii acționari ai FC 
Rapid și că îi invită să in
vestească într-o „gaură nea
gră”. El consideră că noua so
cietate care a preluat clubul 
giuleștean, SC FC Rapid SA, 
este sufocată din fașă de 
George Copos care nu vrea să 
respecte obligațiile și princi
piile stabilite la înființarea 
acesteia. Valvis susține că nu 
se cunosc exact datoriile AFC 
Rapid față de stat și de alte 
persoane, inclusiv față de fir
mele lui George Copos, întru
cât auditul financiar nu a fost 
făcut.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeHU!
Vara asta. Cuvântul liber îți mobilează 
sufrageba cu numai 8,9 iei!
Vrei și vacantă, vrei să te si răsfeți, dar ia 
întoarcerea clin concediu ai vrea, totuși, să 
găsesti o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine. îț1 rămân bani și 
de mare, cu Siguranța!

presă să /mă chiar la the acasă, sună la 
numărul de telefon 0254'211 275
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I S' H.
Extragerea va avea loc, a sediul redacției, 
in data de 29 august.
Numele câștigăto!'j’i.■ va fi publ cat în 
uaginile Z'ari;lui clin data de 20 august.
Info'-niații ^uolimenta-e la telefonul 
025^/211275, interio'- 880h. ^ersoana de 
contact' Magdalena Serban.
Succes?

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

Testează GRATUIT
-•'f 4V

q

AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă 
la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 
de firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job- 
ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de 
muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele In cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban.

Localitatea
Telefon (opțional)

‘‘Z

O
DA Q vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, cotidianul Cuvântul 
liber.

Adresa la care doresc să primesc ziarul: 
Strada

Numele
Prenumele

mailto:valentin.neagu@infomlmedia.ro
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Cafeaua 
hunedorenîlor

Cafeaua, tonicul de dimineață" A

• Contraindicată. Cafeaua consumată de 
itudenți în sesiune poate duce la atacuri de 
bănică. Cafeaua este interzisă sau se reco
mandă moderație în consum în cazul unor 

fjoli, mai ales în rândul persoanelor care se
?tiu suferinde de afecțiuni cardiace. (C.P.)

•Variante. Circa 10% dintre persoanele 
care consumă cafea preferă altă „savoare" 
decât cea tradițională. Este vorba de ness și 
cappuccino. (C.P.)

Pe ultimele locuri
Deva (C.P.) - România este pe ultimele lo

curi în Europa la consumul de cafea, con
form unui studiu al Asociației Naționale a 
Cafelei. Dacă, în medie, un locuitor al bă
trânului continent consumă pe an circa 
cinci kilograme, în România se consumă sub 
două kilograme. Una dintre cauzele acestui 
consum redus este faptul că, în România, 
cafeaua este accizată, deci se consideră a fi 
un produs de... lux. Cel mai important fac
tor rămâne, totuși, prețul acesteia care a 
cunoscut doar pe parcursul unui an (inter
valul 2004-2005) o creștere cu 43,78%. Pe par
cursul anului 2005, accizele au cunoscut o 
reducere cu aproximativ 20%, dar consumul 
tot nu a fost stimulat. Evoluția a fost aproape 
insesizabilă: dacă |n 2004 românii au con
sumat 1,78 kg/cap de locuitor, peste un an 
consumau 1,97 kg/cap de locuitor.

■ Taximetriștii sunt cei 
mai mari consumatori 
de cafea dintre hune- 
doreni.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - O cafea aromată, dis- 
de-dimineață, este una din 
micile plăceri pe care mulți 
dintre hunedoreni și le per
mit. Cei mai mari cafegii simt 
de departe taximetriștii, care, 
în medie, consumă cam 3 
cafele, zilnic. Majoritatea hu- 
nedorenilor preferă să bea 
cafeaua în oraș, pe o terasă, 
la „o poveste” cu colegul ori 
prietenii sau citind ziarul.

Gusturile clienților sunt 
din cele mai diverse, dar pe 
ansamblu, hunedorenii pre
feră cafeaua cu aromă bună, 
nu foarte concentrată, cu 
lapte condensat și dulce. Și

oferta este pe măsură, 
cafenelele pregătind clien
ților, în medie, 20 de tipuri de 
cafea, la care se oferă biscuiți 
șprițați, bomboane ori cioco
lată, la prețuri variind între 
1,7 și 2,5 lei noi. Unele sunt 
pregătite și pentru clienți mai 
pretențioși având îndulcitor 
lichid sau zaharină. „Cea mai 
bine vândută este cafeaua 
espresso. Vindem cam 200 de 
cafele, zilnic. Am observat că 
gusturile clienților s-au rafi
nat în timp, adică nu mai dau 
banii pe orice tip de cafea, ci 
o aleg pe cea de bună calitate. 
Pentru că în domeniul nostru 
există o concurență mare, tre
buie să venim tot timpul cu 
ceva nou. Așa că vom lansa 
în curând cafeaua „la 
pachet”, așa cum este și din
colo. Vom folosi cutii cerate, 
iar clientul va putea să 
cumpere cafeaua și să o 
servească la serviciu sau

Se prepară o cafea espresso. (Foto. t. Mânu)

acasă. Pentru început vom 
avea doar cafea espresso, 
urmând să diversificăm gama

ulterior”, a declarat Diana 
Cucu, administratorul unei 
cafenele din municipiul Deva.

PÂR ERUI TA COMTEAZÂ: Ce rol are cafeaua în viața dumneavoastră?
j-jr.

■rn medie, beau cam 
Xdouă cafele, zilnic. 
Cea pe care mi-o pre

In ultimii 
ani, în polu
rile instituții
lor au apărut 
automatele de 
cafea. în 
schimbul câ
torva monede, 
se poate alege 
cafeaua dori
tă: eu zahăr, 
fără zatiăr, eu 
lapte sau fără, 
mai concen
trată sau nu...
(Foto: CU

Beau o cafea, zilnic, 
de luni până vi

neri, și nu o servesc 
decât în oraș. Nu-mi 
plac cocktail-urile pe 
bază de cafea, dar ca
feaua pe care o beau 
trebuie să fie dulce și 
cu lapte.
Bianca, 
Hunedoara

par singur acasă o fac 
fără lapte, dar atunci 
când o servesc în oraș 
prefer să fie cu lapte 
condensat.

Dacian, 
Deva

Beau cafea numai 
când sunt în oraș, 

acasă mai rar. De obi
cei beau cam două 
cești de cafea pe zi, 
nu foarte concentrată 
și cu lapte. Aleg ca
feaua cu aromă de ca
litate.
La Manea, 
Deva

Beau numai cafeaua 
pe care mi-o pre

par acasă. De fapt, e 
vorba de o jumătate 
de litru de ness, fără 
zahăr... zilnic... plus o 
ceașcă. Prețul pe care 
îl plătesc mi se pare 
rezonabil.
Silviu, 
Deva

■rmi servesc cafeaua 
Ânumai în oraș, iar 
cât cheltuiesc nu mi 
se pare o sumă exa
gerată. Servesc o 
cafea concentrată 
dimineața și alta mai 
„slabă” seara.

Valentin Toader, 
Deva

Fără accize, din 2011
Deva (C.P.) - Accizele la cafea se vor redu

ce gradual cu circa 200 euro în fiecare an, 
până în 2011, când vor fi eliminate complet, 
se arată în calendarul stabilit de Ministerul 
de Finanțe și preluat în Codul Fiscal. Acciza 
pentru cafeaua prăjită va fi diminuată trep
tat la 612 euro, în 2007, iar în anii următori 
va ajunge la 459 euro, 306 euro, 153 euro, în 
2010, pentru ca în 2011 să fie eliminată. De 
asemenea, vor fi reduse și accizele pentru ce
lelalte tipuri de cafea.

Austria 7,59 kg/an

Belgia 8,O8kg/an

Danemarca 9,42 kg/an

Finlanda 11,94 kq/an

Franța 5,02 kq/an

Germania 7,40 kq/an

Ungaria 3,32 kq/an

Italia 5,58 kg/an

Spania 4,09 kg/an

Norveqia 9,27 kq/an

Anglia 2,40kq/an

USA 4,26 kq/an

Olanda 5,89 kg/an

Suedia 8,28 kg/an

Sursa: OIC - anul 2004

Cafeaua si evaziunea fiscală3
■ în județ se face eva
ziune fiscală cu cafeaua 
Amaroy, adusă din 
Ungaria.

Clara Păs
dara.pas@informniedia.ro

Deva - în piețele din județul 
Hunedoara, pe tarabele celor 
care vând produse aduse din 
Ungaria se găsesc pungi cu 
cafea Amaroy. Conform sta
tisticilor, cantitățile vândute 
o plasează pe locul trei în 
preferințe, dar comercializa
rea ei nu este legală, pentru 
că nu există un importator 
autorizat, care să plătească 
bugetului statului accizele și 
alte impozite rezultate din

vânzare. „Comisarii Gărzii Fi
nanciare au efectuat săptă
mâna trecută un control în 
piețe și au confiscat aproxi
mativ 60 de purigi care con
țineau cafea Amaroy. Mai 
efectuăm cercetări în cazul 
unui agent economic care se 
pare că s-a aprovizionat cu a- 
ceastă cafea pe baza unor fac
turi false în valoare totală de 
130 de milioane de lei vechi. 
Aceste Verificări le vom extin
de în întreg județul, pentru a 
combate fenomenul de evaziu
ne fiscală”, a declarat Florian 
Șerban, comisar-șef al Gărzii 
Financiare Hunedoara.

Reprezentanții Asociației 
Naționale a Cafelei susțin că 
problemele legate de contra
bandă nu vor putea fi rezol-

Florian Șerban (Foto: t. Mânu) 

vate decât în momentul în 
care cafeaua nu va mai fi 
accizată.

Sortimente de cafea
Irish Coffee

Ingrediente pentru o porție:
2 lingurițe zahăr (de preferat brun)
2 linguri frișcă îndulcită

Irish Coffee

250 ml cafea
50 ml Irish Whiskey
Mod de preparare:
Ia un pahar mai înalt 

și mai întâi pune o lin
guriță- de zahăr, apoi 
toarnă whiskey-ul. Pre-

Deva (C.P.) - Se cunosc 
aproape 80 de soiuri de cafea, 
dar cele mâi renumite sunt: 
cafeaua Arabică, Robusta, 
Liberică și Maragogype.

Cafeaua arabică se cultivă 
mai ales în America Latină, 
dar și în Africa. Aceasta are 
aroma și gustul cele mai rafi
nate.

din bazinul Congo, are un 
gust mai neutru, este mai 
puțin aromată decât arabica 
și este foarte apreciată în 
gama de cafea solubilă.

Cafeaua liberică, originară 
din Africa, este o cafea de ca
litate mediocră.

gătește o cafea fără zahăr. 
Topește cealaltă linguriță

de zahăr într-un ibric și când începe să 
capete miros și aspect de zahăr ars, toarnă 
cafeaua peste el și amestecă. Las-o să se
răcească puțin, apoi toarn-o peste ce ai pus 
deja în pahar și amestecă bine cu o linguriță, 
până se topește zahărul. Lasă băutura să se 
„așeze”, ornează cu frișcă și... delectează-te!

Cafeaua robustă, originară

•--» J —

Cafeaua Maragogype, din 
Brazilia, are o calitate ce se 
apropie de a celei arabice.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:dara.pas@informniedia.ro


Hunedoara în extrem auto!
SPORT

n scont
• Vor titlul. Popicarii de la Inter Petrila do
resc un nou titlu național, care ar fi cel deyal 
doilea din palmares. Elevii antrenorului Mar
cel Dobrică vor lupta pe două fronturi, atât 
în campionat, cât și în cupa NBC, competiție 
în care vor reprezenta România. (V.N.)

• Sprijin. Deși au mai multe titluri de cam
pioni și vicecampioni naționali, aeromodeliștii 
de la CS Armata Aurul Brad au o susținere 
financiară destul de precară. Deocamdată, 
doar Consiliul găsește fonduri pentru a-i 
susține pe sportivi. (V.N.)

Jiul - Bocs, 2-0
Petroșani (MF) - Jiul Petroșani a învins, 

duminică, formația ungară Bocs, cu scorul 
de 2-0, într-un meci amical disputat în ca
drul stagiului de pregătire din Ungaria. 
Golurile au fost marcate de Găldeanu '3 și 
Paleacu '69, din penalti. Antrenorul Florin 
Marin a folosit următorii jucători: Mulțescu 
- Kalai, Panâitescu, Borza, Drăghici - C. 
Dinu, Pâcleșan, M. Voicu, Găldean - I. 
Marinică, Ad. Ilie. Au mai jucat: Hotoboc - 
Scarlatache, Mihart, C. Petre, Paleacu, 
Teușan, Lungan. în primul meci din Un
garia, Jiul a învins Ferencvaros, cu scorul 
de 1-0. în cadrul turneului din Ungaria, Jiul 
va mai juca următoarele meciuri: Vasas Bu
dapesta (marți, ora 17.00), Tiszanyvaros (joi, 
ora 17.00), Hajdubszomey (vineri, ora 17.00) 
și Karcog (sâmbătă, 22 iulie, ora 17.00).

■ Spanioli, francezi, 
belgieni etc. declară că 
România a rămas o 
oază a Europei.

Valehtih Neagu
valentin.neagu@infornmiedia.ro

Deva - Dacă nu i-am fi 
văzut pe viu, dacă nu am fi 
discutat cu ei pe îndelete și 
dacă nu le-am fi apreciat 
curajul și riscurile la care s- 
au expus, poate că aceste rân
duri nu ar fi apărut nicio
dată.

Așa însă, venim astăzi cu 
noi elemente legate de ceea ce 
s-a întâmplat cu puțin timp în 
urmă în „cea mai dificilă 
întrecere de auto extrem din 
Europa”, pe nume „Transil
vania Adventure Trophy”.

Poate, pentru unii, acest 
eveniment nu înseamnă mare 
lucru. Pentru județul Hune
doara înseamnă însă foarte

(Foto: T. Mânu)
_________ tr -______ . a

Diaz și Baronge pregătesc o nouă zi de aventură
mult. Ne am dat seama de 
acest fapt atunci când am 
schimbat idei cu oameni 
veniți aici din multe colțuri 
ale Europei. Și nu cu orice fel 
de temerari.
Chiar au câștigat

Au fost unii care au 
străbătut trasee dificile din 
Australia și Africa! Ei bine,

acești oameni s-au îndrăgos
tit de județul Hunedoara.

Doi dintre aceștia sunt 
spaniolii Carles Baronge, din 
Barcelona, și Jesus Diaz, din 
Tarahona. „în foarte puține 
locuri din Europa se mai pot 
întâmpla asemenea lucruri. 
Aici aveți peisaje unice, iar 
hunedorenii contribuie din 
plin la legarea unor prietenii

trainice. De aceea suntem de 
trei ani consecutiv aici” - a 
spus Jesus Diaz.

Pentru a întări spusele, 
spaniolii, și nu numai, chel
tuiesc anual zeci de mii de 
euro numai pentru a ajunge 
pe pământ hunedorean. Nu i- 
am crezut, la început, când au 
spus că au venit să câștige. 
Dar au câștigat locul I.

Nu va fi deloc ușor pentru Jiul în sezonul 
viitor (Foto: T. Mânu)

Favorită la 10 ani
Deva (V.N.) - Daria Visănescu, șahista de 

% 10 ani din Valea Jiului, este principala 
r favorită la Cupa „Cetate Deva”, care se va 

desfășura în perioada 22-29 iulie la Deva. An
trenorul fetiței, Gheorghe Scurhan, a decla
rat că Daria este și una dintre invitatele de 
onoare ale acestui concurs. întrecerea de la 
Deva va fi un adevărat test de pregătire, a- 

4 vând în vedere că în luna septembrie șahis
ta va merge la Campionatul European, iar 
în octombrie va participa la Campionatul
Mondial.

Daria Visănescu (Foto: t. Mânu)

Socoteli diferite
Deva (V.N.) - Suma de 15.000 

de dolari pe care Craiova o 
mai are drept datorie către 
Jiul Petroșani va fi blocată în 
contul statului. „E normal să 
fie așa, pentru că noi datorăm 
niște bani la stat, iar acei bani 
trebuie dați”, a declarat se
cretarul clubului din Vale, 
Marian Spiru. Deși în prezent 
Jiul deține licența pentru 
sezonul 2006-2007, situația clu
bului se va decide astăzi, când 
Comisia de primă instanță din 
cadrul Sistemului Național de 
licențiere va reanaliza situația 
echipei. Conform celor afir
mate de reprezentanții DGFP 
Hunedoara, Jiul are datorii la 
stat de 23 de miliarde de lei 
vechi. „Nu cred că aceasta es
te suma reală. Ei calculează în 
felul lor, noi în felul nostru”, 
a mai adăugat Spiru. Oficialii 
din Valea Jiului spun că, 
legal, licența nu le mai poate 
fi luată, dar că în România 
este posibil orice.

Copos dezbină
București (MF) - Omul de 

afaceri Jean Valvis îl acuză 
pe președintele onorific al 
clubului giuleștean, George 
Copos, că îi dezbină și îi umi
lește pe noii acționari ai FC 
Rapid și că îi invită să in
vestească într-o „gaură nea
gră”. El consideră că noua so
cietate care a preluat clubul 
giuleștean, SC FC Rapid SA, 
este sufocată din fașă de 
George Copos care nu vrea să 
respecte obligațiile și princi
piile stabilite la înființarea 
acesteia. Valvis susține că nu 
se cunosc exact datoriile AFC 
Rapid față de stat și de alte 
persoane, inclusiv față de fir
mele lui George Copos, întru
cât auditul financiar nu a fost 
făcut.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!(,lJ
Va'a asta. Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanța, vre1 să te si răsfeti, dar la 
intoarcer'ea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsesti o alta sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine. »ț' "amân bani și 
de mare, cu siguranță!

a bon a merit cu ?nca cel puțin o lună, pana 
în 28 august. 2006' T'imite-ne o copie duoă 
chitanță, la O.P \ C.P. 3. Deva, depune- 
o in cutiile sueciale Cuvân-ul Liber, sau vino 
cu ea chiar ia redacție Toate chitanțele vor 
participa ‘a concu-s.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe sanse de câștig1

Cum poți participa?
fa-t un abonament la Cuvântul Liber pen- 
t-u minim O LUNA, cu rumai 8 9 le! (da. 
ai citit bine), sau rirelungeste-ti actualul

Untie țe poți abona?
- la sediul '’edacției Cuvântul Liber din Deva. 
Strada 22 Decembre, rumânul 3 7A;
- la posta,
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

presâ sa vmâ chiar la tine acasa tuna la 
numărul de telefon 0254-'21 1275.
Regulament:
La acest concur nu pot pa-tic-pa angajați! 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici ’’udele aces
tora de gradele I si IL
Extragem va avea loc, la sediul redacției, 
in data de 29 august.
Numele câștigătorului va f- publicat în 
pagini'e ziarului din data de 30 august 
mformat'i suplimentare, la telefonul 
025^/21 1275. interim 8806. Dersoana de

Magda(ena Serban.contact
Succes'

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

CUNCUKS

Testează GRATUIT
1 ui

r Usl1 Ifil Ul|l

i

■k
job-

Adresa la care doresc să primesc ziarul: 
Strada

M vreau să primesc in 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
tnai sus, cotidianul Cuvântul 
liber.

NumeleAVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă 
la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. In fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 
de firme din diferite domenii, care își prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești 
ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de 
muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8006, persoană 
de contact Magdalena Șerban.

Prenumele

Localitatea
Telefon (opțional)

mailto:valentin.neagu@infornmiedia.ro


• Motociclism. Pilotul japo
nez Yuki Takahashi a câștigat, 
ieri, Grand Prix-ul Germaniei 
la clasa 250 cmc, a zecea eta
pă a Campionatului Mondial 
de Motociclism, cursă des

fășurată pe circuitul de la Sachsenring. (MF)

Cutremur în fotbalul italian
■ Juventus, Fiorentina și 
Lazio Roma au fost retro
gradate în Serie B, iar AC 
Milan rămâne în Serie A.

• Premieră. Rutierul olandez Sierd Steigen- 
ga, care concurează pentru echipa Dinamo 
Secrom, a câștigat, sâmbătă, la Vălenii de 
Munte, prologul Turului Ciclist al României, 
fiind primul deținător al tricoului galben la 
ediția din acest an a competiției. (MF)

Gărzi eliberate
Bagdad (MF) - Cinci 

angajați ai Comitetului 
Olimpic Irakian, care 
s-au numărat printre per
soanele răpite, sâmbătă, 
15 iulie a.c., la Bagdad, 
au fost eliberați, dar pre
ședintele forului și alți 23 
de oameni se află, încă, 
în mâinile răpitorilor, 
informează AFP. „Putem 
să confirmăm eliberarea 
a trei gărzi ale Comite
tului Olimpic și a unui 
șofer.
Ronaldo a fost 
operat la tibie

Rio de Janeiro (MF) - 
Atacantul echipei Real 
Madrid,. Ronaldo, a fost 
supus unei intervenții 
chirurgicale la tibia stân
gă, sâmbătă, la Rio de 
Janeiro. Operația, des
fășurată la spitalul Pas
teur și supervizată de di
rectorul medical de la 
Real Madrid, Alfonso del 
Corral, a durat aproxi
mativ o oră și 15 mi- * 
nute. „Ronaldo va tre
bui să petreacă patru 
săptămâni fără să 
atingă mingea și 
mai ales să se 
odihnească 
până la cica
trizarea care 
necesită în
tre 10 și 15 
zile", a 
Runco.

Deschamps
(Foto: EPA)

Misiune 
imposibilă?
Torino (MF) - Antre
norul Didier Des
champs a declarat că 
Juventus Torino are o 
„misiune practic im
posibilă", dacă vrea 
să revină în Serie A, 
după un an, ca ur
mare a retrogradării 
în Serie B, în cazul 
meciurilor trucate din 
Italia. „Este dificil să 
revenim în Serie A 
într-un singur an. Cu 
30 de puncte pena
lizare practic este 
imposibil. însă, avem 
datoria de a încerca, 
pentru că Juventus 
trebuie să reprezinte 
un motiv de mândrie 
pentru noi toți", a 
declarat Deschamps. 
Juventus a fost retro
gradată în Serie B. 
cu 30 de puncte de 
penalizare, ca urmare 
a scandalului privind 
meciurile trucate din 
campionatul italian. 
Președintele clubului, 
Giovanni Cobolli Gi
gli, a confirmat că gru
parea va face recurs la 
această decizie.

Roma (MF) - Decizia justi
ției sportive italiene, de a re
trograda In Serie B trei echi
pe implicate în scandalul me
ciurilor trucate și de a pena 
liza formația AC Milan, repre
zintă o „puternică lovitură" 
pentru sportal^țațional, scrie, 
sâmbătă, presa din Italia.
Serie de penalizări

„Puternică lovitură", titrează 
cu majuscufeWăzzetta dello 
Sport, reamintind că toate clu
burile implicate vor face apel 
la această decizie. Echipele Ju
ventus Torino, Fiorentina și 
Lazio Roma au fost retrograda
te, vineri seară, în Serie B, 
fiind penalizate cu 30,12, respec
tiv 7 puncte. AC Milan rămâne 
în Serie A, însă nu va partici
pa în cupele europene și va în
cepe sezonul viitor cu o pena
lizare de 15 puncte. în urma de
ciziilor de vineri seară, echi
pele Intemazionale Milano și 
AS Roma vor juca' direct în 
grupele Ligii Campionilor, în

Nunta lui Cole, un milion de lire sterline

F.C. Farul, înfrângere severă
București (MF) - Formația Farul Constanța 

a pierdut, sâmbătă, 15 iulie ax., cu scorul de 
1-4 (1-2), partida disputată în deplasare cu 
echipa franceză Auxerre, în cadrul manșei 
întâi a turului trei al Cupei UEFA - Interto
to. Golurile au fost marcate de Mathis (min. 
8), Pieroni (min. 9), Kahlenberg (min. 64), Tra
ore (min. 78), respectiv Guriță (min. 17). La 
Auxerre a evoluat și fostul atacant rapidist 
Daniel Niculae, care a fost titular. Site-ul 
UEFA menționează că, în ciuda înfrângerii, 
FC Farul Constanța a făcut un meci de cali
tate. Același site mai menționează că sfârșitul 
primei reprize a aparținut românilor, care 
sau remarcat în special prin Apostol și Armei 
Disney. Partida retur se va disputa pe 22 iulie 
a.c., la Constanța.

■ Mireasa, Cheryl Tweedy 
a purtat o rochie Roberto 
Cavalli, în valoare de 
165.000 de lire sterline.

București (MF) - Interna
ționalul englez Ashley Cole 
și componenta trupei Girls 
Aloud, Cheryl Tweedy, au chel
tuit un milion de lire sterline 
pentru nunta lor, ce a avut 
loc, sâmbătă, 15 iulie a.c., în 
prezența a 300 de invitați, in
formează presa engleză.
Locație de film

Potrivit Sunday Mirror, pe
trecerea prilejuită de căsătoria 
celor doi nu a avut loc la cas
telul Highclere, unde susținea 
presa engleză că se va des 
fâșura, ci la Wrotham Park, lo
cația unde au fost filmate 
peliculele „Jurnalul lui Bridget

Două transferuri... mondiale
■ Ruud van Nistelrooy 
va semna pentru Real 
Madrid, iar Ronaldo va 
ajunge la Manchester.

Madrid (MF) - Atacantul 
Ruud van Nistelrooy este pe 
punctul de a semna cu Real 
Madrid, în timp ce brazilia
nul Ronaldo ar putea ajunge 
la Manchester United, sus
ține, duminică, jurnalul spani
ol El Mundo, citat de AFP. 
„Sosirea olandezului l-ar putea 
trimite pe brazilian la Man

Sfaturi de la 
antrenori la tenis

Montreal (MF) - Circuitul 
WTA a decis, experimental, să 
le permită jucătoarelor să 
recurgă la sfaturile antreno
rilor lor în timpul meciurilor 
din cadrul turneului de la 
Montreal, au anunțat organi
zatorii competiției. Jucătoa
rele vor avea dreptul să pri
mească sfaturile antrenorilor 
o dată în fiecare set și încă o 
dată între seturi, dar și în 
timp ce adversarele cer pauze 
pentru îngrijiri sau pentru a 
ieși din teren. „Suntem foarte 
curioși să vedem care vor fi 
reacțiile fonilor, jucătorilor și 
antrenorilor după această ini
țiativă", a declarat Eugene La- 
pierre, directorul turneului.

Juventus Torino a pierdut titlul Italiei și a ajuns in Serie B.

timp ce Chievo și Palermo vor 
evolua în turul trei preliminar, 
în Cupa UEFA vor merge Livor
no (locul 9), Empoli (locul 11) și 
Parma (locul 10). Deoarece 
Empoli nu are un stadion con
form normelor europene, este 
posibil ca locul său să fie luat 
de AC Milan, chiar dacă grupă
rii milaneze i-au fost retrase 44 
de puncte. După sentința anun
țată vineri seara, cu o întâr

De la marcajul asupra lui Figo, la cel al lui Cheryl. (Foto: epa)

Jones" și „Gosford Park". Pen
tru că au încheiat un acord de 
2,25 milioane de lire sterline cu 
o revistă, în privința drepturi
lor de fotografiere a evenimen
tului, fotbalistul și Tweedy au 
cerut ca la castelul Highclere 
să fie ridicate corturi, pentru 

chester", scrie El Mundo. 
Ronaldo, care a fost operat în 
Brazilia, nu ar fi pe placul an-
W..................

Van Nistelrooy a 
cerat să părăseas
că gruparea engle

ză, pentru că a fost 
trimis pe banca de 

rezervă. Alex 
Ferguson

Alex Ferguson

trenorului de la Real Madrid, 
Fabio Capello, susține sursa 
citată. El Mundo adaugă că 

Formula 1. Pilotul german al echipei Ferrari, Michael Schumacher, a câștigat, 
duminică, 16 iulie a.c., Marele Premiu al Franței,, a Xl-a etapă a Cil 11 ipii nulifciț Mondi
al de Formula 1, cursă care a avut loc pe circuitul Nevers Magny-Coaa*. M. Schuma
cher a fost urmat de Fernando Alonso și Felipe Massa. \ A t ffeto: epaj

ziere de două ore, suporteri ai 
echipei Lazio Roma au prote
stat în fața hotelului Parco dei 
Principi unde a fost citit ver
dictul, fani ai formațiilor Ju
ventus și Fiorentina ieșind în 
stradă la Torino și Florența.
Zi nefericită

„Lovitură puternică: Juve, 
Fiorentina și Lazio în Serie B, 
Milan în Serie A", titrează 

ca mass-media să creadă că nun
ta va avea loc acolo.
Prinț și Prințesă

„Un mic colț din Hertford
shire a fost transformat în- 
tr-un loc de basm, potrivit 
pentru o prințesă. Prințesa

Van Nistelrooy ar putea 
„semna în următoarele ore" 
și susține că valoarea trans
ferului ar fi de aproximativ 
15 milioane de euro. Antreno
rul echipei Manchester Uni
ted, Alex Ferguson, a anunțat, 
vineri, că Van Nistelrooy a 
cerut să părăsească gruparea 
engleză. Internaționalul olan
dez este nemulțumit de faptul 
că a fost trimis pe banca de 
rezerve și a arătat acest lucru 
părăsindu-și coechipierii îna
inte de ultimul meci de cam
pionat cu Charlton. 

(Foto: EPA)

cotidianul Corriere della Sera. . 
„La 120 de ore după cea mai 
fericită zi de la Cupa Mondi
ală, fotbalul italian a trăit 
nefericita zi a primei retro
gradări, istorice, a echipei Ju.- 
ventus în Serie B, cu 30 de 
puncte handicap, alături de 
Fiorentina și Lazio, iar AC ML, 
lan rămâne în prima divizie, 
cu un handicap de 15 puncte", 
scrie editorialistul jurnalului.

este, bineînțeles, Cheryl Twee- ; 
dy, iar prințul ei, fotbalistul 
echipei Arsenal, Ashley Cole", 
notează Sunday Mirror.

Publicația menționează xă® 
Tweedy și Cole s-au căsătorit în 
secret, cu 24 de ore înainte de 
petrecerea de sâmbătă, la So- 
phell House, în St. Albans, Hert
fordshire. Apoi, la ceremonia 
religioasă, desfășurată la biseri
ca aflată pe domeniul unde a 
avut loc și petrecerea, au fost 
prezente doar 50 de persoane, 
printre care și mama fotbalis
tului David Beckham, Sandra. 
La nuntă nu au participat, deși 
au fost invitați, David Beckham 
și soția sa Victoria, care se află 
în vacanță. Cheryl Tweedy a 
purtat o rochie Roberto Caval
li, în valoare de 165.000 de lire 
sterline. Cole și Tweedy își vo 
petrece luna de miere în In
sulele Seychelles.

în Hall of Fame
Newport (MF) - Foștii 

sportivi Gabriela Sabatini 
și Patrick Rafter au fost 
incluși, sâmbătă, 15 iulie 
ax., în Hall of Fame, în 
cadrul unei ceremonii. Sa
batini, a cărei cea mai 
bună clasare este locul 
trei mondial, a câștigat 27 
de titluri la simplu și 14 la 
dublu. Patrick Rafter, câș
tigător în 1997 și 1998 al 
turrteului US Open și fos
tul număr unu mondial în 
anii 90, a obținut 11 titluri 
la simplu și 12 la dublu.

■
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă zonă centrală gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).

• semidecomandate, Deva, Aleea
Romanilor, etaj 2, contorizări, bl. 20, preț 730 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/247192. 
(8/11.07)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,230 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită relații la tel. 0723/464188 sau 
1745/170750.
• zona 22 Decembrie, decomandate, bucătărie 
modificată, gresie, faianță hol, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, ușă metal, preț 
130.000 ron, negociabil. Tel. 0723/619177. (T)
• Gojda ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut Al. Streiului 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/16930. 
0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, 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 în față Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfiresca 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
' condiționat mobilat complet zona tido, preț 

31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, decomandate, etaj 4, Bdul Decebai, 
contorizări, balcon inchis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• agent decomandate, centrală termică 
mobilat și utilat complet zona Udo, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, 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)
, • dec, idbacentral etaj intermediar, 2 balcoane, 

vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 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, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona 22 Decembrie, 65 mp, centrală 
termică gresie, faianță parchet vedere în 2 
părți./Preț 1,100 mid, neg, tel. 211075,

'17/779751,0726/130557. (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. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)
• dec zona I. Creangă contorizări, bine 
întreținut parchet Preț 1,250 mid, neg, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)

• urgent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• lufiu Manta, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec, repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit, et III, parchet, gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec, parchet, gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat, preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat, vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al) 
urgent zona Decebai, blocurile M, N, P, R, S, sau 
zona Ion Creangă etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc 
turn - maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/302200.077</2514<l>. «2809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• agent, semidecomandate, contorizări 
apă gaz, balcon închis, etaj intermediar, 
garaj zidit zona Trident preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 0729/055645,0742/290024,0254/225923. 
(14/12.07)

• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 3, parchet contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 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)

termopan, balcon 16 mp închis, parchet, gresie, 
faianță etaj 2 zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• agent, 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)
• agent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022 0726/316796 
(Al)
• dec, zonă ultracentrală balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. Tel 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, 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 Udo, 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)
• str. Zamfirescu, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare închis, beci, modificări, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
negociabil, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 1. bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, parchet gresie, faianță 
preț 42.000 euro, neg, tel. 0745/302200,232808 
(A4)
• zonă idfracentrală piață decomandate, 2 
balcoane, centrală termica, termopan, gresie, 
faianță parchet amenajat boxă acces 
uscătorie, preț 140.000 RON, neg., tei. 
0723/251498 0254/232809. (A4)
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• casă mare, bucătărie de vară anexe 
gospodărești, grădtaă cu pond fructiferi 
1500 mp, dtsporâbtatate pentnr legune și 
cereate, gard de beton, acces rfiract <bn 
tfrunul județean Deva ■ Bălță bi Hzes. nr. 
Hă Comoro Bălța. TeL 0254/237090, 
0724/687591(5/607)

• zona Vețet construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A3)

Vând garsoniere (19)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)
• ta zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
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• Dorobanți, et 3, dec, 2 băi, 3 balcoane, gresie, 
faianță lavabil, contorizări, preț 40.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• LBiacutai, parter, centrală termică, 2 băi, 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Liliacului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona CrișutaL etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona icee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 80.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Dada, bloc de cărămidă modificat cu 
intrări separate, balcon închis, centrală termică 
parchet gresie, faianță ușă metalică liber, preț 
89.000 ron, neg, accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se aceptă și credit tel. 
0745/302200,0723/251498 232808 (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet gresie, faianță, bine întreținut 
contorizări, ocupabil imediat preț 95000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808 0723/251498 (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 3, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întrținut preț 28500 euro, neg, urgen, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebai ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• 90 mp, decomandate, bloc de cărămidă 
balcon mare, contorizări, parchet bine 
întreținut preț 150.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• str. Zamfrescu, etaj 1, bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, termopan, parchet, 
gresie, faianță instalații sanitare și electrice noi, 
preț 42000 euro, neg, tel. 0745/302200,232808 
(A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498 0254/232809. 
(A4)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 34 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2 3, în zonă bună se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent tel. 0723/251498 
232808 (A4)
• apartament 34 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2 3, îri zonă bună se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent tel. 0723/251498 
232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 bă, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985256 (A6)

■ decomandate; 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 bă, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• ogart, Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat Occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• In zona Banca Transilvania, 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)
• ta Dorobanți, parter înăt dec, bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, tel. 206003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebă, et. 2. S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
băcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, 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 in 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• ap. 4 cam. 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)
• zona ton Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• Gojdu, et 4 centrală termică amenajat preț 
40.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona ton Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, z‘ balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. G723/751498 232809. (A4)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camera; în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
240.000 ron, negociabil. Tel. 0722/564004 (Al)

• ta 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 
(Al)
• agent casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• viă P+E+U, superamen^ată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985256 (A6)
• Huiedoara, zona Chizid + 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 100.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• ta 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)
• Deva, viă, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, viă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/77928!

Cumpăr casă (14)

• agent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
olbia imediat telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă ta Bretea Mureșană zonă centrală posi
bilități de privatizare, și fereastră nouă în 2 
canate, 130/1,20 m. Tel. 0254/215795. (T)

• casă la 14 km de Deva, satid luncă 
Șoseaua pmdpafa, nr. 13, 2 camere, 
bucătirie, tete, grasă, faianță tekd nou, 
instalați noi, tavan fata, parchet laminat, 
tâmplărie nouă 2 sobe teracotă noi, 
culoare al». antenă Digi Tv, garduri noi 
Tel 0722/471368. (5/1107)

• sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină Spini, 90, Turdaș DN, 1800 mp, 
acces baltă pește, centrală termică gaz, 
puț, fosă fără intermediari. Vizitare: 
sâmbăta, duminica, după ora 14 Tel. 
0722/249528 0254/220559, 0254/247148 
(13/12.07)

(55640)

• ta zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec. parchet, 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870,miL, neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, 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)
• urgent 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 Romanlor, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg., 
tel.224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• etaj intermedar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384 (AS)
• dec, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare. Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Ă5)

• zona Dada compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț 480 mii. Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• zona Progresidu, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• dec compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dada etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mii. fix., tel.211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)
• Dada contorizări, parchet gresia 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)
• Deva zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• agent, dublă parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec, bucătăria baie, faianță + gresie, 
suprafață mare, Zamfirescu, preț 90.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie baie, faianță gresie, balcon 
mare, zona Banca Transilvania preț 27.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• cameră bate, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2) 
cameră baie, faianță gresie, parchet ușă 
metalică contorizări, Progresul, preț 52.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• senâdec, cameră bucătărie, contorizări,
Dacia preț 53.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2) )

• urgent zona Dacia et intermediar, dec., 
contorizări, preț 52.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
■ urgent zona Gojdu, balcon, amenajări, 
contorizări (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 72.000 RON, neg.; tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Dada dec., et intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
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Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1,600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

Calculatoare si accesorii 
(51)

. . Ața Wetomi nr. 5BM0, M. 6354 465002

O bene internațional 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

importator dboct lirtomo soi ti tocmi lumd /

PIV&£
Promoție:

ron-

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

❖ Brutari $1 patlserl
❖ Administrator pensiune

agro turistică

MASTER înscrieri până la 25 iulie! |

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Adm (tarea se face prin concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candldaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în plan ui de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții venit! prin transfer în anul II de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și Înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahută, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax; 0269/250008, 0369/408082: 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

• in regim hotelier, camerămobilată în Deva, cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră, Deva, zonă centrală, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comercial, 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)
• oier spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
60 mp, zona piață, parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)
• 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 Aleea Jiului. Preț 100 
euro, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• de închiriat 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)
• Dada, ap. 2 camere, contorizări, nemobilat, 
preț 80 euro, sau mobilat 100 euro. tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, 3 camere, mobilat, contorizări, 
aragaz, frigider, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidec, C.T, 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel: 0745/367893. (A2)

NI RATATI!
1

Vând spațiu comercial
B-dul luliu Maniu, bl. I, ap. 9, parter, 

informații la tel. 213.226.

• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona bnhescu, parchet gresie, faianță dec- 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• zonă idtraonlraM,40 mp, decomandate, etaj 
2, balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
parchet de stejar, ocupabilă repede, urgent preț 
85.000 ron, neg, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Crițtdid, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet vedere în față, bine 
întreținută liberă, preț 52.000 ron, neg, tel. 
0745/30220(f,'232809. (A4)

• zona Șc Gen. Nr. 4-Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parchet gresie, faianță, bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)

OFER SPRE SUBiNCHIRIERE 
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.

Cumpăr garsoniere (20)

• ganonM mu 2 cam, zona Eminescu, Bejan,
Dada, gresie, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 470 
mii, tel. 211075.0745.666447.0726.679.557. (A3)

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro. nea. tei. 074677928a (A8)

Vând terenuri (21)

Societate comercială 
angajează secretară.

Condiții: cunoștințe PC, contabilitate primară, aspect fizic plăcut.

Relații la telefoanele: 230.553, 0745/584499.

• intravian Vațri, în 3 parcele. Informații la 
tel. 0740 / 031532 Sau 237823. (1/13.07)

• 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, 
0724/620358. (A6)
• intravian, 1000 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 Devă zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• Intravian, 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 intravian, cu toate facilitățiiie, st = 1-350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (Ă5)
• Intravian, 3 parcele cu st intre 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/00522& (A5)
• kdravflan, st 605,9 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• intravian, st 1218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona rezidențiaiâ Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren Intravian, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren Hravian, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0746--6447. (A3)

• închiriez 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)
• vând spațiu comercial transformat din apart. 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253413. (A7)
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, intrare 
stradă preț ».000 euro. Tei. u/22/564004 (Al)

imobile chirii (29)

• mcm. _»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.

• spațiu comercial, în Hațeg, 72 mp, lângă 
viitorul magazin Plus. Tel. 0722 / 547301. 
(1984345/13,07)

a luliu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2).
a Dorobanți, garsonieră dec., mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garante pentru 
Cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
a Aleea Sbehilui, garsonieră mobilată utilată 
convector, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit, pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
a oferspreînchiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
a ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
a ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
a garsonieră zona I. Maniu, centrală termică 
mobilată utilată preț 100 euro/lună + garanție, 
tel. 232808,0723/251498 (A4)
a apartamente 2 camere, zona Mărăști, mobilat 
utilat preț 100 euro/lună și zona I. Maniu, 
mobilat, utilat preț 500 ron/lună tel. 232808 
0745/302200. (A4)

Cumpăr teren (22)

FLORIDA IMPEX
• TAMMĂHE PVC Șl ALUMINIU PCOF1U REHAU

■ GEAM TERNOPAN • JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI

• aitravian,ki Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 
euro mp. Tel. 220269,0746/029058. CD
• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hăsdat - Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• pe DN 7:16.000 nț> 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)
• iigent, 1779 mp teren, intre Deva ■ Sântuhalm. 
Tel. 210869. (T)

• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• teren intravian, în Deva, zona Triderrt până la 
Dealul 700, suprafață între 1000 mp și 2000 mp, 
pentru construcție casă imediat se oferă până 
la 40 euro/mp, urgent tel. 0723/251498,232808. 
(A4)

Vând spații comerciale (25)

• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985256 (A6).

• 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 Creangă, bl. 25, ap. 2

ICRIOTIstr. vARAsn bl ®

SERVICII DE CURĂȚENIE
X' ' /

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere»

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 g

FilstWfis
VisamikMdhnJds 

Td 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859

euro dus
euro dus-întors ■ 15 zile.
euro dus-înfors-90 zilei

Bp., > 

iții ară al
gama'de p. aduse PANASONIC; 
b i 
\audta
aduceri

fote '■ » |
de prețuri la produsele 
ct?ocasnice

st3l?țijt recepție satelit 
Lax*®fJlFor ui TV 

riament

i.

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985-256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap2cam.et 2, zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/iună tel. 0721/985256; 
0724/620358. (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; 0724/620358. (A6)
a ofer pt închiriat sp.com., zonă piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
a garsonieră Deva, complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)

imobile schimb (30)

a sau vând apartament 2 camere, Deva, zona 
gării, decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică îmbunătățiri, cu casă în Deva 
sau în zonă apropiată negociabil. Tel. 217888 CD

Auto românești (36)

având Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7300 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)

Camioane, remorci (39)

a vâna remorcă auto, 300 kg, omologată 2008
Tel. 245651.0740/921535. (5457587/14.07)

HflTkfiSsiBl GRECIA
THESSALONIKI KATERINI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84
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