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va fi mai mult senin.

dimineața la prânz seara

Fonduri pentru drumuri

■ • A A.

ieri, a avut loc extragerea pentru concursul de taloane „Cuvântul Liber îți face viata mai ușoară!”. Fericiții câștigători a câte 100 ron fiecare sunt: Giurgiu Domni- ca, din Hunedoara, Todea Alexandru și Luncașu Ana, ambii din Deva. Sunt așteptați la redacție luni, 31 iulie, ora 16:00, pentru a-și ridica premiul. (Foto: m. șerban)
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■ 32 de drumuri jude
țene vor fi modernizate 
cu fondurile dintr-o emi
siune de obligațiuni.

Deva (M.S.) - Drumul care face legătura între satul Cos- tești și cetatea dacică de la Sarmizegetusa Regia, dar și

alte căi de acces care duc spre zonele turistice ale județului Hunedoara, vor fi reabilitate și modernizate cu fonduri provenite dintr-o emisiune de obligațiuni a Consiliului Județean Hunedoara. Consilierii județeni au aprobat ieri ca fondurile din emisiunea de obligațiuni, în valoare de 60

milioane lei noi, să fie folosite pentru refacerea a 32 de drumuri județene.între drumurile care sunt propuse pentru modernizare și reabilitare se numără cele care asigură legăturile rutiere cu stațiunile Straja, Râușor, sau cel care duce spre Cabana Rusu, din Parâng. în proiect

este prevăzută extinderea pe patru benzi de circulație a șoselei Deva-Hunedoara, dat fiind traficul auto deosebit de intens între cele două orașe. Prima emisiune de obligațiuni, în valoare de 15 milioane lei noi, va fi lansată în trimestrul al treilea al acestui an.

Vânzare interzisăDeva (C.P.) - Devenii pot să cumpere produse lactate din piață doar la primele ore ale dimineții. După ora 11, vânzarea laptelui, smântânei, brânzei dulci este interzisă. Decizia a fost luată de către Administrația Pieței Agroalimentare Deva, la solicitarea medicilor sanitar-veterinari, pentru a elimina riscul unor îmbolnăviri. Măsura are valabilitate pe perioada caniculei.
A „executat" salariile minerilor

Mai puțini dezertori
Mii de militari americani au dezertat din armata SUA de 
la declanșarea războiului din Irak. j
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■ Salariile minerilor de 
la Livezeni au fost 
luate de un executor 
judecătoresc.

Petroșani (MF) - Minerii au rămas fără salarii după ce un executor a luat, din cauza datoriilor la Regia de Apă, banii pe Care casiera îi retrăsese pentru plata retribuțiilor.

Unitatea minieră de la Livezeni are datorii de peste un miliard de lei la RAAVJ, iar în urma unei acțiuni în instanță, magistratii au decis executarea silită a subunității miniere. Astfel, ieri, executorul judecătoresc Florin Vrabie, însoțit de jandarmi, a intrat în sediul filialei unei bănci, unde contabila unității miniere retrăsese 820 de mi-

lioâne de lei vechi, reprezentând salariile minerilor.Directorul general al CNH Petroșani, Daniel Surulescu, a declarat că se va depune o plângere penală împotriva executorului judecătoresc Florin Vrabie deoarece, în opinia sa, „acțiunea acestuia este un jaf la drumul mare împotriva casierei de la Livezeni”.

Eșec la AMIDIP
Călan (M.S.) - Vânzarea prin licitație a societății AMIDIP Călan s-a soldat, ieri, cu un nou eșec, chiar dacă prețul de vânzare, de 1,9 mii. dolari, a reprezentat jumătate din valoarea stabilită inițial. Până acum au avut loc șase licitații, /p.6

Păgubiții FNI primesc cârduri
Infanterie, Marină, Forțe Aeriene, ! 

’P Pușcași Marini

■ Hunedorenii au pier
dut 89 mid. lei vechi la 
FNI, sumă actualizată 
cu rata inflației.

Deva (M.S.) - Peste 300 de membri ai Asociației ANI-FNI Hunedoara pot să-și ridice cârdurile bancare pentru care au efectuat cereri de emitere, la începutul acestui an. Potrivit președintelui Asociației, loan Șdirea, cârdurile ar urma să fie folosite în momentul în care păgubiții ar fi în situația de a-și recupera sumele pierdute la FNI, în urmă cu șase

ani. „Asociația a câștigat, la Curtea de Apel București, procesul civil intentat AVAS și CEC pentru recuperarea sumelor pierdute la FNI. AVAS a făcut recurs la ICCJ, de unde se așteaptă o decizie a instanței”, a spus loan Șdirea. Dintre cei 613 membri ai Asociației ANI-FNI Hunedoara, 550 au făcut cereri pentru deschiderea unui cont bancar și, implicit, primirea unui card de la banca la care au făcut solicitarea. Lista cu persoanele care au primit deja cârdurile se află afișată la sediul Asociației din Deva.
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4 4 j 4 4 4 4 j jjJ gt i fi j 4 4' 4 4 j'4 4 j >> j'-• Armament. Guvernul de la Londra va permite și altor avioane americane încărcate cu armament destinat Israelului să facă escală în Marea Britanie, în pofida presiunilor internaționale crescânde ca statul evreu să pună capăt ofensivei din Liban. (MF)• Misiune. NATO va începe, săptămâna viitoare, cea mai dificilă misiune din istoria sa, preluând comanda operațiunilor militare internaționale din sudul Afganistanului, cu activitate intensă a rebelilor talibani și confruntări aproape zilnice, comentează AFP. (MF)

întrevedere Băsescu - Bush

înlocuitorul lui 
Virgil Ardelean

București (MF) - Ministrul Administrației și Internelor Vasile Blaga a declarat că l-a ales pe înlocuitorul lui Virgil Ardelean la conducerea Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI) și că va înainta propunerea pre- merului, fără să precizeze însă cine este persoana respectivă. „Am luat o decizie în acest caz și vă asigur că nu este niciuna din cele 28 de nominalizări apărute până în prezent în presă", a spus ministrul, care a adăugat că în unele din aceste cazuri „este vorba de autonominali- zări".
Băsescu
atacat de Vadim

București (MF) - Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat că a contactat șefii altor partide, care s-au arătat de acord să inițieze, în toamnă, procedura de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu. Vadim Tudor a refuzatsă spună care au fost liderii politici cu carea discutat pe tema suspendării șefului statutului, dar a adăugat „Prin deducție, puteți să bă- nuiți".

Tony Blair
(Foto: EPA) :

Tony Blair, 
supus 
la presuni 
Londra (MF) - Pre
mierul britanic, Tony i
Blair, a fost supus la ;
presiuni crescânde 
pentru a se distanța ;
de poziția Statelor i
Unite în ceea ce pri
vește criza din Orien- i
tul Mijlociu, înaintea ;
întrevederii sale de la i
Washington, cu pre- ;
ședințele american i
George W. Bush. Șe- ;
ful Executivului de la 
Londra a adoptat o ;
poziție diferită de cea î
a statelor arabe și a 
Europei, în momentul :
în care a sprijinit ati- ;
tudinea Casei Albe 
față de conflictul din- ;
tre Israel și mișcarea •
șiită libaneză Hezbol- .■$8^' 

lah. Tony Blair a afir
mat că dorește înce- j
tarea ostilităților, însă i
un armistițiu nu va 
putea fi pus în apli
care decât dacă vor fi 
implementate, mai i
întâi, o serie de con- :
diții care să asigure i
respectarea acordului ;
de către ambele părți, i

■ „Suntem un pic discri
minați", a spus Băsescu, 
referindu-se la vizele 
pentru a călători în SUA.

București (MF) - Vizita președintelui în SUA este văzută din ambele părți ale paharului, sub bune auspicii și care va oferi președintelui suficientă materie pentru întărirea spiritului și nervilor atunci când se va întoarce la București.
Aliatul SUA în IrakPreședintele Traian Băsescu l-a asigurat pe președintele George W. Bush, în cadrul întrevederii pe care au avut-o, joi, la Casa Albă, că România rămâne aliatul SUA în Irak și Afganistan. „România va continua să rămână un aliat SUA, să susțină regimurile democratice în Irak și Afganistan și libertatea în regiune", a afirmat Traian Băsescu în conferința de presă susținută împreună cu George W. Bush în Biroul Oval. Președintele Statelor Unite a mulțumit poporului român și președintelui Băsescu pentru sprijinul acordat în Irak și Afganistan.Bush și Băsescu au discutat în cadrul întrevederii din Biroul Oval și despre contex-

Traian Băsescu a solicitat SUA vize pentru cetățenii români. (Foto: epa)tul internațional, despre regiunea în care se află România, despre relațiile bilaterale, precum și despre problema vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în SUA. După întâlnirea cu Traian Băsescu, reședințele SUA, George W. Bush, a declarat că rolul României în zona Mării Negre și a Balcanilor este unul „vital", că România are de jucat un rol vital în regiunea Mării Negre și Balcani. De asemenea, președintele Bush a mai precizat că Statele Unite sus

țin integritatea teritorială a Republicii Moldova.Președintele Traian Băsescu a cerut sprijin, la Washington, congresmenilor americani, republicani și democrați, pentru ridicarea vizelor necesare cetățenilor români care vor să călătorească în SUA. A făcut o succintă prezentare a României, subliniind rata scăzută a șomajului, comparativ nivelul înregistrat în Europa, faptul că apropiata aderare la UE va consfinți terminarea procesului de tranziție și că

românii nu doresc să viziteze SUA în principal pentru a găsi un loc de muncă, întrucât dispun de astfel de oportunități în țările europene. Băsescu le-a spus congresmenilor americani că prin ridicarea vizelor românii nu vor provoca o destabilizare a pie- ții muncii diri SUA, de o astfel de măsură urmând a beneficia în cel mai înalt grad studenții români care vor sj studieze în universitățile ame ricane, oamenii de afaceri și artiștii.

Călin Popescu Tăriceanu (Foto: dapp)

Oropsit 
de Parlament

București (MF) - Președintele a avut, probabil, un nivel ridicat al endor- finei, când omologul său american l-a numit prieten, chiar dacă Bush l-a retrogradat pe Băsescu la rangul de premier, nu cu ironie deliberată, ci, mai mult, ca o confirmare a poznelor sale în stil texan.Nu-i puțin lucru să fii prieten al celui mai influent lider politic mondial, să discuți o agendă consistentă, să afli că ești un far al democrației în Balcanii de Vest și să nu fi întrebat de ce în țara ta bântuie o ciudată molimă a demisiilor prin serviciile de informații.

Un munte de dosare la CNSAS
■ Colegiul are între 
60.000 și 80.000 de 
dosare care așteaptă să 
fie soluționate.

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al CNSAS, Cazi- mir Ionescu, a declarat că, pe lista de priorități a Colegiului se află între 60.000 și 80.000 de persoane, din care aproximativ 40.000 sunt nume de politicieni.Membrii CNSAS vor intra în concediu în prima săptămână a lunii august, urmând ca, din 25 august, atunci când vor reveni, principalul obiectiv, potrivit purtătorului de cuvânt, să fie soluționarea listei de peste 60.000 de persoane care așteaptă un răspuns de la Colegiu, în urma cererilor

formulate. „Ne ocupăm în mod special de situația deosebită în care am ajuns dat fiind faptul că, în momentul de față, pe un calcul grosier, numărul de priorități care ne-au fost înaintate ajunge la vreo 60.000- 80.000. Dacă adăugăm toți poll................................................ ..............
Numărul de 
priorități 
care ne-au fost 
Insistate ajunge 
la vreo 60.000- 
80,000.

Cazimir Ionescu

liticienii, toți consilierii și toate listele care ne-au fost înaintate, avem o listă de priorități de 60.000-80.000 de per

soane. Circa 40.000 reprezintă polticieni", a spus Ionescu.El a arătat că, în acest moment, schema de personal, " fost suplimentată cu 92 de Incuri, dar, chiar și de cinci ori mai mulți, angajații CNSAS nu ar reuși să rezolve aceste liste în următorii câțiva ani. în aceste condiții, reprezentanții CNSAS au discutat achiziționarea unui sistem electronic, de tipul celor existente deja în Germania și Polonia. Cu ajutorul acestuia, dosare^ ar fi scanate, anonimizate f?i publicate pe site-ul instituției. Acest program ar lămuri, potrivit lui Ionescu, foarte multe dintre cazurile care nu prezintă probleme în acest moment, dar și pe cele în care solicitanții nu cer detalii suplimentare.
Alianța divizată de

A

Premierul conduce prin telefon
București (MF) - Starea de sănătate a premierului Tăriceanu evoluează pozitiv, șeful Guvernului păstrând legătura telefonică cu membrii Executivului și ai cabinetului său de lucru și semnând, joi și vineri, peste 20 de acte normative și decizii. Șeful Executivului a fost consultat de medicii de specialitate, iar vineri a efectuat o investigație suplimentară, cu un aparat care conținea un accesoriu special pentru examinarea genunchiului, ce a permis o evaluare foarte exactă a stării ligamentelor, informează Guvernul.în urma acestei investigații, a fost reconfirmat diagnosticul de ruptură de ligamente și de menise, anunțat anterior.

șefii SRI, 
■ în poziția PNL există 
o mare problemă de 
onestitate politică este 
de părere PD.

București (MF) - Președintele executiv al PD, Adriean Videanu, se declară stupefiat de atitudinea liberalilor privind șefii SRI și SIE, amintind că, timp de un an și jumătate, PNL a cerut „cu obstinație" schimbarea acestora, iar în momentul de față votează pentru menținerea lor în funcție. „Liberalii spun a- cum că responsabilitatea eliberării din funcție este a Parlamentului, când ar fi putut, cu o treime dintre parlamentari, să provoace un astfel de demers", apreciază el.„Din aceste considerente, considerăm că avem o mare problemă de

SIEonestitate politică", afirmă președintele executiv al PD. Democrații cer PNL să clarifice această situație.
Poziția PNLPNL precizează că a solicitat de la începutul anului 2005 demiterea șefilor serviciilor secrete și că își menține punctul de vedere, dar că înlocuirea directorilor SRI și SIE trebuie să se facă doar cu respectarea legilor în vigoare.Liberalii menționează că România se definește ca un stat democratic, bazat pe legi și reguli care trebuie respectate de toată lumea, indiferent de poziția pe care o ocupă în stat. „Tocmai respectarea legilor și regulilor de către toți demnitarii deosebește România de un regim autocratic", adaugă sursa citată.

•X

matice cu reprezentanți ai mișcării Hezbollah, prin intermediul unor reprezentanți ai Germaniei și ai Crucii Roșii, discuțiile vizând posibilitatea încetării ostilităților și un eventual schimb de prizonieri, relatează Yediot Aharonot în ediția online. (MF)
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• Privatizare. Hidroelectrica va scoate la privatizare 4 microhidrocentrale din județul Hunedoara, la finele acestui an. Microhidro- centralele vor fi vândute prin licitații deschise cu strigare. (C.P.)
• Târguri. în județ funcționează opt târguri autorizate pentru vinderea animalelor. Medicii veterinari avertizează că este interzis jSținsportul pe timp de noapte al animalelor șTsacrificarea clandestină. (C.P.)

Tiberiu Stroia
tlberiu.strola@lnformmedia.ro

Când Băsescu 
nu-i acasă...

Ofertă mare, șomeri puțini!
■ Doar 925 de hune- 
doreni au participat la 
Minibursa locurilor de 
muncă.

Ina Jurcohe__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Oferta de locuri de muncă de la Minibursă a fost mult mai bogată decât cei care au optat pentru un serviciu. Chiar și așa, doar 134 de persoane au fost încadrate pe loc. Pe lângă acestea, 236 au fost selectate pentru interviu și urmează să se monitorizeze un posibil angajament pe viitor. „Am avut o
In timp ce, undeva prin cotloanele 

Biroului Oval, marinerul Băsescu era ocu
pat să-l mulțumească pe licuriciul cel mare, 

George a lui Bush, aici, în România, aleșii 
neamului au pus-o de-un mic puci. Un fel de 
revoluție la care până când și președintele 
Senatului nea Nicu Văcăroiu s-a apucat să 
participe. Ridicând capul de undeva de pe 
masa Senatului, nea Văcă a reușit să spună și 
altceva decât „băiete, una mică!". Practic, a 
anunțat că demisiile șefilor SRI și SIE nu sunt 
valabile. Așa că i-a repus în funcții pe cei 
doi.

Sigur că acest aspect este discutabil. 
Președintele și-a depășit atribuțiile atunci 
când a anunțat demisia celor doi. Dar de aici 

și până la a-i repune în funcții pe Fulga și 
Timofte este o mare diferență. Am ajuns din 
nou la situația, atât de cunoscută în România, 
în care nimeni nu răspunde pentru nimic. 
Suntem aceeași țară de rahat în care nimeni 
nu vrea să încerce să facă ceva. M-am săturat 
de ideea unei Alianțe în România. M-am 

j^ăturat să mă uit cum bătălia pentru ciolan 
wste mai presus de orice. Mi se face greață 
când mă uit la liberali cum vorbesc de Drep
tate, și mă doare mintea când îi văd pe 
democrați cum ne flutură Adevărul în față. 
Oameni de rahat care încearcă să-și ascundă 
mirosurile înfășurați în costume Armani și 
aruncând pe ei tone de Cristian Dior. Și 
totuși, pute!

Meșteșugarii, in voia sorții
■ Toți meșterii 
prezenți la Târg s-au 
arătat dezamăgiți de 
sprijinul statului.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Dacă în alte țări, tradiția populară este sprijinită de către stat pentru a nu se pierde în neantul timpului, la noi este exact invers. Deși există programe guvernamentale nici unul dintre meșterii populari veniți la Deva nu au auzit de modul de

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 Earcaș Ladislau, din Hunedoaia
- 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
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

Strângere de 
semnături

Deva (D.I.) - Senatorul Viorel Arion (PNL) a anunțat că, în această săptămână, a demarat și în județ campania de strângere de semnături inițiată de liberali pentru retragerea trupelor românești din Irak. în fața Casei de Cultură din municipiul Hunedoara a fost instalat un cort unde cei care doresc pot să-și exprime adeziunea la acțiunea PNL-ului
L__________

Tichetele de călătorieDeva (C.P.) - Bugă Simion, din municipiul Deva, ne scrie: „foarte mulți pensionari în vârstă nu folosesc tichetele de călătorie cu reducere 50% din diferite motive (îmbolnăviri, nu au unde să călătorească). De ce până acum nu s-a găsit nici o soluție de restituire a contravalorii acestora, având în vedere promisiunile făcute?”
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Nu există legislație actualizată (norme metodologice) în ceea ce privește tichetele de călătorie nefolosite”.
Amenințări cu toporul

Petrila (T.S.) - De o bună bucată de vreme Constantin C., de 50 de ani din Petrila încearcă să amenajeze un podeț în zona în care locuiește. Ieri, văzând că vecinii săi nu se mobilizează pentru acest proiect, bătrânul a început să facă scandal. A luat o secure și a început să-și amenințe vecinii. In scurt timp aceștia au alertat Poliția care s-a prezentat la fața locului. „Polițiștii au stabilit că cel

Locuri de muncă da, șomeri nu prea! (Foto: CL)prezență bună la bursă din partea angajatorilor, 217 au oferit peste 1.400 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite de agenți din Deva - 350, Hunedoara - 200 de posturi și 

accesare a lor. Asta pentru că cei plătiți din banii contribuabililor să implementeze astfel de programe nu se sinchisesc să le explice meșterilor despre ce este vorba. Astfel, încet, încet tradițiile populare vor dispărea. Cât despre vinovați, ei vor ridica din umeri și vor căuta alte metode de a câștiga bani pe- acolo pe la Cultură, fără să muncească nimic.Nea Petru este din Obârșa și a început să deslușească tainele olăritului pe la 15 ani. Astăzi, la cei 76 de ani ai săi recunoaște că este din ce în
Preț de referință și la lapte
■ Consiliul pe produs 
va analiza oportuni
tatea unui preț de 
referință la lapte.

Clara Păs___________________
clara.pas@nforminedia.ra

Deva - Dacă se va ajunge la încheierea unui acord profesional între producători și procesatori atunci se va putea stabili un preț național de referință, așa cum este și la grâu. în ultima perioadă au fost mai multe plângeri ale

NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon al semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: “Cuvântul cititorului”.Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adri- an.salagean@informmedia.ro.
în cauză a solicitat sprijin din partea vecinilor pentru amenajarea unui podeț în zona de folosință comună. Lipsa de receptivitate a vecinilor nu a fost pe placul bărbatului, care, pentru a fi mai convingător, a început să îi amenințe cu toporul. Din fericire, intervenția promptă a oamenilor legii a condus la evitarea unei tragedii”, declară Bogdan Nițu purtător de cuvânt în cadrul IJP Hunedoara.

Orăștie - 203 posturi. Cea mai bună prezență din partea șomerilor a fost la Petroșani, unde s-au prezentat 211 persoane”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

ce mai greu. „Nimeni nu mă ajută cu nimic. Tinerii fug de meșteșugul ăsta pentru că nu se câștigă bani. Cât despre stat, el nu ne bagă-n seamă”, zice nea Petru. Nici Cornel Banciu din Doboroț nu este mulțumit. „Sunt dogar din tată-n fiu. Nici acum nu știu dacă primarul îmi va da reducerea aia la lemnul de gorun pe care l-am cumpărat. Eu știu că este un sprijin de la stat, dar ăștia de la Primărie nu vor să ne ajute să înțelegem cum putem accesa acești bani”, declară Cornel.

loan Ștefan (Foto: cuproducătorilor că primesc prețuri mici pe laptele livrat. Unii procesatori oferă pe litrul de lapte un preț de 1-1,1 lei noi, în vreme ce alții nu dau mai mult de 0,5 lei
“Surprinde momentul’’

care va premia cea măi Surprinzătoare fotografie a vacanței acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37Ă - parter, până la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu - redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 0720/400437.

CONCURS

Moș a 
demisionat!Deva (D.I.) - Consilierul județean Ionel Moș a anunțat ieri, în plenul ședinței CJ Hunedoara, că a demisionat din PSD. „Știm cu toții ce se întâmplă în PSD. Am avut multe speranțe că se va întâmpla ceva, că se va schimba ceva în bine, dar m-am înșelat, îmi pare rău că mă despart de acest partid, unde sunt și oameni de calitate, dar care, din păcate, nu sunt băgați în seamă”, a declarat Moș.

La târg (Foto: cl)

Petru Cornel Banciu

noi, preț considerat de producători ca fiind descurajator pentru continuarea activității.„Ar fi foarte bine să existe un astfel de preț. Dar mai important este să fie respectat de procesatori. Acestea cumulate ar permite creșterea interesului pentru investiții în ferme de creștere a vacilor de lapte. Ori județul Hunedoara are un mare potențial din acest punct de vedere”, a declarat loan Ștefan, director executiv adjunct pe Politici Agricole Hunedoara.

mailto:tlberiu.strola@lnformmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:clara.pas@nforminedia.ra
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro


1856 - A murit compozitorul german Robert Schumann. 
1883 - S-a născut Benita Mussolini, dictata; fascist ifar 
lian (1922-43).

1890 - A încetat din wafă Vincent van 
Gogii (foto), gîEtQt. desenator și gra
vor olandez (n. 1853).________________
1913 - Au rceput lucrările Conferinței 
de Bace de la București, la care au par
ticipat România, MuitiMapa, Serbia și 
Bulgaria, prin care s-a MM al ItaiM

război balcanic și prin care România Includea In granițele 
sale partea de sud a Bobroqei (.CadrilateFuj1*). __________
1947 - Este dizolvat, printr-o Notârâre a Consiliului de 
Miniștri, Partidul National Țărănesc.
1979 - A murit (iertat Marcuse, filosof șl sociolog get- 
man (n. 1898)______________________ ______ ____________
1983 - A murit*  la 83 de ani, regizorul spaniol ne film Luis 

Bunuel.

Cer partial senin. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 18°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică Cer partial senin. Maxima va fi de 32°C, iar minima de 16°C.
Luni. Cer temporar noros. Temperatura maximă 32°C. Minima va fi de circa 17°C.

Calendar Creștin- Ortodox_____________________
Sfinții Mucenici Calinic, Veniamin, Mamant și Teodota

Calendar Romano-Catolic______________________
Sf. Marta “

Calendar Greco-Catolic________
Ss Calinic și Teodota, m (+ sec IV).

Energie electrică________
Nu sunt programate întreruperi

Apă rece______  _______
Nu sunt programate întreruperi

Gaz metan __________
Nu sunt programate întreruperi

Frigărui
Ingrediente: 500 g ceafă sau pulpă de porc (sau orice altă carne), 200 g cârnati, 200 g bacon sau costiță, 10 ciuperci, 2 cepe mari, 3 roșii, 1 ardei, 1 dovlecel, 1 căpățână usturoi, sare, piper, cimbru, condimente pentru fripturi.
Mod de preparare:1. Se taie carnea cubulete cu latura de aproximativ 3 cm. Se freacă cu condimente bine. Se taie și restul de ingrediente după preferință; cubulete sau felii. Se pune pe bete câte o bucată din fiecare ingredient apoi se reia.2. De preferat să se lase peste noapte la rece. Dacă nu aveți timp să le lăsati să stea măcar câteva ore nu e nici o problemă. Se prăjesc la grătar, pe jar.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Berbec
Un membru mai în vârstă al familiei nu își respectă o promi
siune în legătură cu o sumă de bani. Nu vă grăbiți să îi 
faceți reproșuri! S-ar putea să aibă motive obiective.

Taur
Pe plan profesional, eforturile susținute din perioada prece
dentă încep să dea roade. Din cauza atmosferei tension
ate, relațiile cu cei din jur pot avea de suferit.

Partenerul de viață vă face reproșuri neîntemeiate. Vă 
sfătuim să vă păstrați calmul și să evitați o confruntare. Ar 
fi bine să acordați mai multă atenție familiei.

Rac
S-aF putea să fiți implicat într-un scandal la locul de muncă 
din cauza bârfelor unei femei mai în vârstă. Nu răspundeți 
la provocări! Situația se va lămuri.

Leu ______

Astâzi ar fi bine să evitați deplasările cu autoturismul. Există 
pericolul să fiți implicat într-un accident de circulație din 
vina dumneavoastră. Fiți prudent!

Fecioară
Aveți de rezolvat multe probleme la locul de muncă, dar 
colegii nu se grăbesc să vă ajute. Dacă nu vă stăpâniți 
nervozitatea, riscați să faceți afirmații nefondate.

Balanță —___ _________ _ _____
S-ar putea să deveniți Impulsiv din cauza unor neînțelegeri 
cu șeful direct. Fiți prudent în afirmații! Vă sfătuim să vă 
stăpâniți nervozitatea.

Scorpion
în cursul dimineții primiți vestea pe care o așteptați de mult 
timp, în legătură cu plecarea într-o călătorie în Interes 
personal. Partenerul de viață vă face reproșuri.

c
Săgetător _____ ____ '
Sunteți cam irascibil, din cauza stresului și a oboselii acu
mulate. Evitați discuțiile în contradictoriu! Sunteți predis
pus la unele probleme de sănătate.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: L-J-M-Z - CAT
IFELAT - NULI - APA - CATARI - 

EU - A - UV - LAZ rr IB - APATIC 

- LS - ARA - R - MATASE - IE - 

NICI - ACI - FAR - VRERE - 0 - 

EP - ORAR - CU - UC - SAFE - 

COMOD - RUSA

Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apâ caldâ 2178Q8
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Infcrmafii CFR 21'zrzti
KWite 112
WtWeri ”§81
Jandarmerie 956
Poliție 955
BXM. HD "214971
Deranjamente lift 235390“
Direcția Sanitar^Veter. 221145

Capricorn
In cursul dimineții, colaborarea cu un partener de afaceri 
vă dă dureri de cap. ilotul pornește de la bani: se pare că 
nu vă înțelegeți în legătură cu o investiție.

Vărsător

TVR 1 PRO TV ANTENA 1

Din. cauza unor evenimente neprevăzute, nu vă pute' 
respecta programul stabilit. Vă sfătuim să nu vă puneți ma 
speranțe într-o afacere demarată recent.

Pești _______ _ ___________ _________  ___________
începeți o activitate care vă poate aduce avantaje materi
ale, cu condiția să vă temperați spiritul critic. Este reco
mandabil să fiți conciliant în discuții.

063007.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

6X15 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni ’ 
W

7XX) Fiicei mele cu 
dkagastel (dramă, 
SUA 1994). Cu: Rick 
Schroder.

840 Desene animate
930 împreună pentru 

naturi. Concurs Inter
național de educație 
eco-dvicâ pentru copii ; 

10XX) Mic, da' voinici
Atletism

1030 Parfum de glorie...
Mariana Bitang și 
Octavian Belu (r) 

1125 Lideri europeni.
Vladimir Spidla, After- ; 
to Navarro 

1220 0 tură de aventuri (i) ' 
13XX) Justific mIRtari (s) 
14.00 Jurnalul TVR. Sport 
1420 Hollywood star (doc) 
14:50 Formula 1. Calificări 
16:00 TVR 50. Making of

Cluj
1630 Phenomenon 2003 i 
▼ O (SF, SUA 2003) 
18:00 Teleenddopedia 
19XX) Jurnalul TVR. Meteo

1

3QE10 TVR 50. Gala lunilor. î
Prezintă Monica 

avidescu. 
elecțiuni din emisiu
nile lunilor ianuarie, 

februarie, martie 1973, 
realizate de Alexandru ‘ 
Bocăneț și Ovidiu 
Dumitru.

2M0 Top Super Hit Maga- 
zfri musical (transmiși- ; 
une directă)

Z3:40 Articolul de fond 
[3 (thriller. Canada,

2002). Cu: Elizabeth 
Berkley, Jason Priest
ley, R.: Eric Weston j 

125 Hollywood star (doc.,r) ; 
ISO Ultimul aliniament (r) 
2XK Jurnalul TVR (r) Meteo 
2S5 Casa de nisip și ceafă ! 
q (r) (dramă, SUA 2003). i

Cu: Jennifer Connelly ! 
5X» Robert xxs Steven- J 

son: o viață sub sem- ■ 
nul aventuri (doc., Î 
Anglia, 2005)

7X0 Menie Melodies
ElShow (s, animație, j 

SUA 1990). Voci: Mel J 
Blanc, Arthur Q. Bryan, •• 
June Foray, Daws But- Ș 
Ier. R.: Ken Hanis, j 
Rudy Larriva

730 Taz-Mania (s,
Q animație, SUA, 2003). j 

Voci: Jim Cummings, 
John Astin, Dan 
Castellaneta. R.: Keith 
Baxter și Gary Hartle 

8:00 Știrile ProTv 
10:00 Francois Villon, poetul

13 vagabond (p. a ll-a) 
12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Familia Bundy (r) 
14:00 Dă-mi bărbatul tăul 
▼13 (comedie, SUA 1980).

Cu: Shirley MacLaine 
16:00 Numai cei singuri 

(comedie, SUA 1991); 
Cu: John Candy, Ally 
Sheedy.

18:00 Dansez pentru tine - 
caravana preselecție

18:55 Știri sportive 
19XX) Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Scenariul groazei >
(thriller, SUA 1993).

<uCu: Lee Majors, Je
nnifer O'Neill, Adrian > 
Paul, Beverly Johnson, 
Vanessa Angel. R.: 
James A. Contner

2230 Eliberatorul
q (film artistic, acțiune, 

Canada/Franfa, 1995). 
Cu: Mark Dacascos, 
Julie Condra, 
Tcheky Karyo, 
Masaya Kato. 
Regia: 
Christophe Gans

CbS Scenariul groazei
□ (film, reluare) 

230 Dă-mi bărbatul tău!
Q (film, reluare)

430 Dansez pentru tine - 
caravana presetecție 
(reluare)

5XX1 ProMotor
(reluare) 

®0OTeo
(reluare)

730 întâmplări hazlii (s) 
830 în gura presei (r) 
930 Casa de piatră 

10:15 Roata de rezervă 
1030 Incredibil dar ade

vărat 
12:00 Desene animate 
13.-00 Știri 
13:15 Circul soarelui (SUA) 
1430 Bărbatul ideal 
wrjfacțiune/comedie, 

laHong Kong, 1999). Cu: 
Jackie Chan, Qi Shu. 
R.: Vincent Kok. Când 
Ah Bu, o fată dintr-un 
orășel de pescari din 
Taiwan, găsește o sti
clă ce conținea un 
mesaj romantic, ea 
pleacă la Hong Kong 
să-l găsească pe Făt- 
Frumos. însă Albert se 
dovedește a fi homo
sexual. Dar nu e totul 
pierdut când Ah Bu îl 
cunoaște pe 
îndrăznețul Chi Wu. 

1630 Secretul Măriei (serial) 
1830 Săptămâna finadară 
19:00 Observator. Sport

Meteo

2030 Fotbal 1h direct 
2330 Euforia Midnight Sun 

Tour 
Africa viselor mele 

, ® (romantic, SUA 2000).
Cu: Kim Basinger, Vin
cent Perez. R.: Hugh 
Hudson.
Kuki Gallmann râv
nește după aventura și 
libertatea care lipsesc 
din viața ei liniștită din 
Italia. "Vreau să fac 
ceva bun cu viețile 
noastre... Să pornim 
pe un drum nou". Ast
fel această femeie 
privilegiată pariază pe 
dragoste și pe o 
mutare riscantă către 
sălbăticiile Africii.

230 Concurs interactiv 
330 Santa Fe (western, 
13 SUA 1951) 
500 Dădaca (r) 
6X0 întâmplări hazlii (seri

al, reluare)

1

î

♦

700 Pescar hoinar (r) 7:30 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
830 Megatehnicus 900 Dale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Zoom/2 
11:00 Info... baza în direct 
1130 Școala micilor vrăjitoare 
(s) 1200 Andromeda (s) 1300 
Pop/Rock Story 1335 Amy (s) 
1430 Bazar (r) 1500 Orgolii 
(Italia, 2003, partea a Vil-a) 
1700 Fotbal: Liga I - Etapa 
1 (transmisiune directă) 19:00 
Hollywood reporter (s) 1930 
Europa altfel 19:40 Treptele 
iubirii (partea a IV-a) (dramă, 
Italia, 2004)21:30 Jurnalul 
TVR. Știri, sport, meteo 22:10 
încredere oarbă (partea I) 
(thriller) 23:50 Transfer 0:20 
Marcă înregistrată 1:05 Lisa 
(film) 2'40 Fotbal (r). Meci din 
Liga I - Etapa 1

J

l

I
I

{
i
î
i

i 
î

630 La Tormenta (r) 7:30 
Visuri fără preț (r) 830 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(s) 930 Rubi (s) 1130 Celebri
tate (r) 12:30 Minciuna (s) 
1330 înger sălbatic (s) 1530 
Marilyn (s) 1630 Visuri fără 
preț (s) 1730 Poveștiri adevă
rate 18:25 Vremea de acasă 

. 1830 Rebelde (s) 20:30 Pasi
uni trecătoare (comedie ro
mantică, SUA, 2001) 2230 ) 
Bărbatul visurilor mele (s) 
2330 Celebritate (s) 0:30 To
tul despre sex (s) 1:15 Poveș
tiri adevărate (r) 2:15 Un băr
bat adevărat (r) (divertisment) 
4XX) Poveștiri adevărate (r)

7:30 Desene animate 830 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
930 Viața în afara cabinetului 
(s) (comedie, SUA 2005)10X0 
Autoforum 1030 Flavour - 3 
bucătari (r) 11XX) Sport, dietă 
și o vedetă 11:40 Tele RON

11:20 Pune-ți mâinile pe 
șoldurile mele (comedie, 
Franța, 2003).13:10 Burețelul 
Bob și coroana regelui Neptun 
(aventuri, SUA, 2004). 14:40 
Herbie - Mașina buclucașă 
(aventuri, SUA 2005). 1620 
Hidalgo (aventuri, SUA 2004). 
1835 Dirty Dandng 2: Nopți 
în Havana (romantic, SUA, 
2004). 20:00 Joey (Ep. 46) 
2030 Devoratorul de păcate 
(thriller, SUA, 2003). 22:10 
Acum ori nidodată (acțiune, 
SUA 2003). 2340 Tenebre 2 
(horror, SUA 2003).

9XX) Realitatea de la 9:00 945

10:00 Ce bine e acasă! (s) 
1030 Whoopy (s) 11:00 Pariu
24 11:30 Agenția de turisrK 12:45 Chris Isaak Show (s) 
12:00 Fashion 1230 Prin gau- .................. ....
ra cheii 13:00 Tibanu' 13:30 
Cosby (s) 14:00 Fresh Star 
15:00 Obsedați de sex (s) 
16:00 Istoria năpârcii negre (s) 
18:00 țara Iu1 Papură Vouă 
1830 Știri Național TV 1945 
țara Iu1 Papură Vouă (diver
tisment, 2004) 20:00 Peri
pețiile unui câine isteț (anima
ție, coprod., 1986) 22:00 Ino
centul (thriller, coprod., 1993) 
24:00 Emmanuelle (erotic)

13:45 Războiul lui Foyle (s) 
(crimă/dramă, Marea Britanie, 
2002) 15:20 Cash taxi (r) 
1630 Super Nanny - Dădaca 
ideală (r) 18:00 Focus 19:00 
Mariana - Prețul inocenței (s) 
20X10 Chaplin (biografic, SUA 
1992) 23XJ0 Rambo 3 (acțiu
ne, SUA 1988) 030 Fapte pă
cătoase (thriller, SUA 2003)

Ziarul realității 10XJ0 Realitatea 
de la 10:001120 România on
line 13:00 Realitatea de la 
13:00 1320 KILOcruciada. Cu 
Carmen Brumă 14:00 Reali
tatea de la 14:00 1520 Des

8:30 ProMotor (r) 920 Kryp- 
to, câinele erou (r) 10:10 Des
coperă România (s) 10:55 Vi
suri americane (r) 12:15 Holly
wood necenzurat (doc.) 12:45: 
îndoiala (film, r) 1500 Savoa
rea bucătăriilor europene (doc.) 
1600 Cheers (s) 1700 Pe ur
mele panterei roz (comedie, 
Marea Britanie/SUA, 1982) 
1900 O nouă viață (s) 20:00 
Mega-star 2030 Mircea (p. II) 
2200 Cartelul crimelor (s, dra
mă, SUA, 2002in Peaks (s) 
0:15 Saturday Night Live (s) \

730 Euroblitz 905 Marș forțat 
(r) 10:00 La limită. Emisiune 
auto 10:30 Vis de vacanță 
(reluare) 11X0 Euroblitz 1130 
Hobby Mix (r) 12:00 Fan X 
13:00 Economia în 60 de 
minute 14:00 Destinații la 
cheie 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze 17.00 High Life 
(r) 1800 Briefing 1900 Maria 
și marea (România, 1988) 
21:00 Figuranții (România, 
1987). Cu: Mariana Buruiana, 
Simona Bondoc, Ioana Cio- 
mârtan, Gheorghe Dinică. R.: 
Malvina Ursianu 23'45 Time 
Out 0:15 Trenul vieții (r) 2:15 
Figuranții (r) (România, 1987)

chide lumeal 16XX) Realitatea 
de la 16:00 1720 Capital TV 
18:00 Realitatea de la 18:00 
1920 Numele meu 7030 Des
chide Realitatea 2220 Prețul 
plătit 23:00 Realitatea de la 
23:00 2320 Greșelile noastre 
24XJ0 Realitatea de la 24:00

,0 

8:00 Automobile americane 
900 Constructorii de motoci
clete 10XX) Ray Mears și tehni
cile indigenilor. Tabăra africană 
11.■00 Cum se fabrică 12XX)
Vânătorii de mituri 13XJ0 Mo
tociclete americane - Ediție 
specială: Junior contra Senior 
14XX) Mustang *6515 XX) Con
structorii de motoddete 16XX)
Big Daddy Kustomizer 17:00 
Brainiac 18XJ0 Teste 1900 Cei 
mai bogați oameni din Europa 
20XX) Queen Mary 2 21XX) Tu 
alegi azil 24XX) Retușat cu bis
turiul. Prețul frumuseții 1XX) 
Automobile americane recon
diționate. Alumitub



151 de zile au mai rămas 
lină la integrarea ta ii Parc Industrial la Baru Mare

www.1educat.ro
Deva (C.P.) - Acesta este primul site dedicat ofertei edu
caționale. Găsiți informații legate de cursuri, cărți elec
tronice, planificarea carierei, specializări, piața de muncă.

In județ
DN 1 Simeria - Orăștie - Limită cu județul Alba
DN 7 Vețel - Ilia - Limită cu județul Arad
DN 68A Dobra - Limită cu județul Timiș

în Deva aparatele radar vot fi amplasate Bck.-I Decebal - 

Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandului

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

cras vuvrai bnr - 29.07.201

■ Autoritățile lucrează 
la documentația pentru 
înființarea unui parc 
industrial în comună.

Dahiel I. Iaiiicu_______________
daniel.iancu@informmedia.rc

Baru Mare - Incinta fostei unităfi militare de pe raza comunei Baru Mare ar putea fi transformată într-un Parc industrial, autoritățile locale lucrând în acest sens la elaborarea documentației.Senatorul hunedorean Viorel Arion a anunțat ieri că acordă sprijin Primăriei Comunei Baru Mare pentru ca dosarul pentru demararea acestui obiectiv să fie terminat cât mai curând. „Acolo există deja toate utilitățile,
1 euro____________________________________ 3,5524 lei
1 dolar american_________________________ 2,7996 lei
1 gram aur 56,8225 lei

Recorectări la Bacalaureat
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SIF5 2.3500 0.43
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Deva (D.I.) - Ministrul Educației și Cercetării (MEdC), Mihail Hărdău, a declarat, în această săptămână, că cel puțin o zecime dintre lucrările de la bacalaureat vor fi recorectate, în toate județele, urmând ca ulterior să se facă o analiză a rezultatelor.Potrivit ministrului, până acum la nivelul întregii țări au fost recorectate de către reprezentanții MEdC peste 1800 de lucrări, din care peste 1300 s-a constatat că au fost supraevaluate înainte. Simion Molnar, inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, ne-a declarat ieri că

Primul pas este delimitarea perimetrului parcului de către topograf
(Foto: T. Mânu)îndeplinindu-se astfel o mare parte dintre cerințele prevăzute de lege. în plus, modernizarea DN 66 este un lucru bun care poate să genereze atractivitate pentru 

județul nostru nu a fost unul cu probleme din acest punct de vedere.„Declarațiile ministrului sunt în conformitate cu regulamentele și metodologia în vigoare, care prevăd ca la sfârșitul concursurilor de acest gen, să fie verificate o zecime dintre lucrări. Ministerul a făcut deja verificări în opt județe, însă la noi nu au fost probleme la bacalaureat. Totuși, ni s-a recomandat să facem și noi verificări. Astfel, până în septembrie ministerul ne va comunica la ce unități școlare vor fi verificate lucrările și se vor constitui comisii independente”, ne-a spus Simion Molnar. 

investitori fată de această zonă”, a precizat Arion.Primarul comunei Baru Mare, Daniel Răducanu, ne-a declarat că se speră ca documentația pentru realizarea
Orășenii sunt mai răi 
decât cei de la sat

Deva (T.S.) - Potrivit statisticilor oferite de Inspectoratul Județean de Politie Hunedoara, numărul infracțiunilor săvârșite cu violentă este mai mare în mediul urban decât în cel rural.Practic, în 2005 din 165 de infracțiuni violente (tentative de omor, crime și tâlhării) 129 au fost produse în mediul urban și 36 în mediul rural.„E adevărat că numărul locuitorilor din mediul urban este mai mare decât 

Parcului industrial să poată fi terminată în acest an.
Un drum lung„Pe mine m-ar interesa ca acest parc să se întindă pe toate cele 22 ha ale fostei unități militare, care a trecut în 2005 în administrarea CL, dar trebuie găsită o soluție pentru traversarea căii ferate care străbate zona. Analizăm posibilitățile, pentru că altfel suprafața disponibilă se reduce la doar 2,5 ha. Este un drum lung de parcurs, dar sperăm ca documentația cerută să fie elaborată în acest an. Inițiativa va trebui aprobată de CL, apoi încheiat un parteneriat public-privat. O să vedem cum decurg lucrurile în continuare, dar suntem optimiști”, a spus primarul Răducanu.

în cel rural. De aceea acest raport este normal. Cu toate acestea se constată că, în mediul țural, majoritatea conflictelor apar între rude pe când în mediu Urban conflictele au loc între persoane care nu au nici o legătură de sânge. Majoritatea crimelor sau tentativelor de omor sunt produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice sau au la bază situația economică precară a celor vinovati”, se arată în statistica prezentată de IPJ.
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-* 717659. Șansele tinerilor după
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 
748080.__ ____________
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-► 713045.

DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-> 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr.. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-» 612887.

SUDOKQ

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.

aderare
■ Acestea se vor 
reflecta în posibilitatea 
de a învăța într-o uni
versitate din UE.

Clara PAs
clara.pas@infonnmedla.ro

Deva - Facilitarea studiilor în străinătate se va face prin introducerea principiului e- chivalării diplomei în funcție de curricula de pregătire.Excepție face programul ERASMUS, în cadrul căruia perioada de studii urmată de studenti în UE este automat recunoscută de către universitatea din țara de origine, prin intermediul sistemului european de transfer de credite. în al doilea rând, tine

rii vor beneficia, de posibilitatea exercitării unei profesii într-unul dintre statele membre. De aceea, va urma o procedură de recunoaștere a calificării. Dacă ceea ce studiază nu este identic cu ceea ce prevede acquis-ul comunitar pentru anumite profesii specifice, persoana respectivă fie susține teste de aptitudini, fie dă examene de diferență.Tinerii, ca de altfel toți cetățenii români, vor avea în mod automat drept de rezidentă în alt stat membru al UE.Accesul pe piața europeană va reprezenta pentru tineri accesul la o piață a muncii mult mai vastă, unde șansele de a găsi un loc de muncă vor crește, ca și numărul de pro-

Tinerilor li se vor recunoaște diplomele (Foto: cl)fesii în general, întrucât vor apărea noi tipuri de meserii, în căutarea unui loc de muncă, un ajutor substantial va fi oferit de rețeaua de cooperare europeană EURES, care oferă informații despre
oportunitățile de angajare și despre condițiile de muncă din UE.

Sursa: Gabriela Dorobantu, expert negociator, Delegația Națională de Negociere a României cu UE.

Soluția jocului din 
numărul precedent
1:8 6 2 9 5 I4 3 7
7 5 9 6 3 4 8 12
4 3 2 7 8 1 9 6 5
2 9 7 3 1 6 5 84
6 4 5 8 7 21 19 3
8 1 3 54 9 7 2 6
3 2 4 9 5 8 6 7:1
9 7 1 4 6 3 2 5 8
56 8 12 7: 3:4:9

Nu mi se pare o idee bună. Poate că ar fi bun un referendum, dar și mai bine ar fi să fie o decizie a politicienilor.
Călin Scorțea, 
Deva

Este binevenită, pentru că trebuie să se tină cont de mai multe criterii nu doarde voința politică. Trebuie să decidă în mod egal politicienii și populația
Mihaela Dobrin, 
Deva

Inițiativa e bună.Cred că cetățenii trebuie să aibă un cuvânt greu de spus în astfel de chestiuni care pot decide soarta României.
Mihai Tomescu, 
Deva

Nu știu exact.Depinde în mare măsură de ce va fi la anul după integrarea în UE. în plus, nici nu mă prea pricep la problemele care vizează armata.
Elena, 
Orăștie

Ar fi bine ca sol- datii români să vină acasă și să nu mai își piardă viața pe meleaguri străine. Populația trebuie să poată schimba decizia politicienilor.
Paul, 
Deva

http://www.1educat.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.rc
mailto:clara.pas@infonnmedla.ro


sâmbătă, 29 iulie 2006

• Beți multe lichide. Pe perioada caniculei, trebuie să vă protejați organismul de deshidratare, consumând 2-3 litri de lichide. în a- cest fel vă păstrați în bună stare tenul. (C.P.)
îngrijirea părului

Deva (C.P.) - împotriva căderii părului foarte eficientă este tinctura de lavandă. Se realizează fracționarea la rădăcina părului cu tinctură de lavandă din abundență, după care capul se acoperă.

Este la modă bărbatul rebel
■ Sezonul acesta este 
dedicat în totalitate băr
batului nonconformist, 
deschis provocărilor.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Anul acesta podiumurile prezentărilor de modă masculine au fost invadate de

Mai sunt la modă ciorapii?
Deva (C.P.) - Până acum câteva decenii era valabil dictonul „doamna nu iese din casă fără ciorapi”, apoi lucrurile s-au schimbat, începutul l-au făcut rochiile de cocktail, care în prezent se poartă aproape exclusiv fără ciorapi. Următorul pas au fost ținutele de seară, accesorizate cu sandale (în prezent este unanim admis că sandalele se poartă numai pe piciorul gol, chiar și în noaptea de Revelion). Ținutele office încep să fie prezentate de modele care nu poartă dres. Motivul? Picioarele goale au mai mult farmec. Cu o condiție: picioarele să fie îngrijite.

Se pare ca dresul devine „istorie". (Foto: ci)

și blue jeans, pantaloni scurți,o imagine sexy și neglijentă a

Culorile vii, pastelate sunt „surpriza" sezonului (Foto : arhivă)

Ochelarii de soare
■ Aceștia nu mai sunt 
doar un accesoriu la 
modă, fiind necesari 
pentru protecția ochilor.Deva (C.P.) - Multă lume știe despre influența negativă pe care o au razele solare asupra pielii, dar ignoră aceleași efecte asupra ochilor. Este important să ai ochelari de soare cu lentile ce blochează razele UV. Expunerea îndelungată la soare poate -S&rea complicații la nivelul ochilor începând cu o cataractă și terminând cu 

bărbatului puternic, curajos, intrigant, pregătit să înfrunte noile provocări. Bărbații sunt eroi, fii ai deșertului, tineri, exuberanți, par conducători de Safari. Acestora li se potrivește stilul aventurier care este în strânsă legătură cu natura. Originalitatea se reflectă în culorile naturii, iar țesăturile specifice sunt din in și bumbac. Se poartă 

diferite forme de cancer. Deși pe piață există acum lentile de contact ce oferă protecție solară, acestea nu sunt eficiente: Ele acoperă doar pupila, iar pentru a fi protejat ochiul trebuie să fie acoperit în întregime. în acest mod este protejată și pielea din jurul ochilor evitându-se ridurile. învață să porți ochelarii acolo unde le este locul, adică pe nas. Dacă îi ții în poșetă, în mașină sau în buzunar nu te vor ajuta la nimic. încearcă să hu-i porți doar la plajă, ci ori de câte ori ești expusă la soare.

jachete, îmbrăcăminte cu influențe africane.
Stilul „Fresh Men”îmbrăcămintea pentru tineri are culori pastelate - albastru, verde, portocaliu, lila în combinație cu alb sau crem - ce conferă o alură de prospețime, în vreme ce țesăturile sunt fine, ușoare și răcoroase. Un accesoriu puțin mai neobișnuit la bărbați, dar foarte la modă în acest sezon, îl reprezintă geanta.Acum este și rândul domnilor să se mândrească cu noile achiziții. Cele mai în top genți sunt cele mari, voluminoase, de preferință din piele, grosolane, dar și împodobite cu diverse embleme.
CămașaBărbații au zis NU! cămășilor clasice și plictisitoare, monocolore sau în carouri. Culorile folosite sunt

Alegerea ochelarilor se face ținându-se cont de forma feței 
și gradul de protecție UV (Foto: arhivă)

în acest sezon bărbații „la 
modă" poartă alb, diverse 
nuanțe de maro. (Foto: arhivă)mai pline de viață, obișnuitele dungi orizontale au devenit oblice, iar carourile au devenit pete de culoare sau forme geometrice ingenioase. Nu mai sunt folosite materiale rigide, ci unele fluide, care se mulează.

Flagrant la Mittal SteelHunedoara (T.S.) - Lucrătorii Biroului Poliției de Ordine Publică Hunedoara l-au surprins, ieri seară, pe Nicolae B., de 27 ani, din Maramureș, cu reședința în Călan, în timp ce ieșea din incinta S.C. ’’Mittal Steel" cu autoturismul personal, încărcat cu deșeuri de țeavă. Pe numele lui Nicolae a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

AIM Kogaion Orăștie participă în aceste zile la cea de-a XXI-a ediție a concursului de turism montan „Cupa Prieteniei”, organizat în zona Peșterii Bolii și a Cheilor Băniței, de către Condor Club Arad.
(Foto: Daniel I. lancu)

Restart - o nouă șansă
Brad (I.J.) - Șomerii care doresc recalificarea în meserii cerute pe piața muncii vor fi ajutați și în județul nostru de către UE. Prin proiectul „Restart - o nouă șansă”, brădenii aflați în căutarea unui loc de muncă însă fără calificări în domeniu le pot dobândi. Proiectul a demarat ieri, la Brad, printr-un seminar. Calificările oferite prin program sunt cele de constructor structuri, operator calculator, lucrător comercial, automatizări, electromencanic și lucrător în electronică. „Cursurile se vor finaliza cu o diplomă recunoscută în țară și în străinătate. Proiectul mai prevede și înființarea unui centru de inițiere antreprenorială care să dea posibilitatea șomerilor să devină independenți”, declară Simona Cojocărescu, manager de proiect.

Problema AMIDIPCălan (M.S.) - AMIDIP Călan va fi oferită la vânzare prin negociere directă, după ce toate licitațiile organizate au eșuat. Deoarece firma se află în faliment, prețul de vânzare va fi stabilit, săptămâna viitoare, de către lichidatorul societății. „în AMIDIP Călan se află utilaje în valoare de 19 milioane dolari. Toate sunt noi, aproape 80 la sută dintre ele aflându-se în cutii sigilate. Este păcat pentru că banii pe aceste echipamente au fost plătiți de statul român”, a afirmat vicepreședintele Sindicatului Victoria Călan, Cristian Anghel.
Salvamontul va 
putea aplica amenziDeva (D.I.) - Salvamontiștii vor putea aplica amenzi turiștilor care încalcă regulile de comportament atunci când se află în masivele muntoase din județul Hunedoara. în acest sens, CJ Hunedoara a adoptat, ieri, o hotărâre prin care 48 de salvamontiști au fost împuterniciți să fie agenți constatatori. Sancțiunile contravenționale se referă la situațiile în care turiștii campează în locu ri nepermise, produc distrugeri în ariile protejate, părăsesc traseul marcat, aruncă gunoiul în locuri nepermise sau deranjează prin poluare fonică, a declarat șeful Serviciului Public Salvamont Hunedoara, Florin Tomuș. Salvamontiștii vor parcurge o serie de cursuri de legislație, la finalul cărora vor susține teste de verificare a cunoștințelor. Cei 48 de salvamontiști vor putea întocmi procesele-ver- bale de amendă începând cu 1 ianuarie 2007.

liber

Citește: 
Cuvântul

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Sfada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poșta:
- sau dacă vrei ca organizatorii noștn de

poți participa?
Fa-ti un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNA cu numai 8.0 lei (da 
ai citit bine), sau prelungește t a*naiul

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
supeipromoțieeeeeeeeeeeeeeeUU!
Vara asta. Cuvântul Liber iți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanta, vrei să te și răsleti, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, sa 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi no-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranța’

abonament cu ncâ cel putui • Iu» i pa! h 
in 28 august 2006' Trimite- ne o - opi« duna 
chitanța li OP. 1, C.P. 3. Deva, depimr- 
o in < citi- -.ne'..=i*‘Cuva* iul i iber .au vm-. 
< u chiar la redacție. Toate < hitantel^ /o*’ 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe ium iti aduce 
mai multe șanse de câștig!

pn ' i • i . i - m<v la tiran a- asâ, s / a ia 
numărul da telefon 0254/211275.
Regulament:
I a aresl concur*, nu pot pari ■ ipa angajați; 
3.C. Inform Media S R.l și nki rudele 
tom de grade1'1 ' si II
Extragerea va avea loc, la sediul redat m.i, 
in dala de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat i 
paginile ziarului din data de 30 august 
Informații suplimentare, la f-.ie”.- u! 
0254/21 1275, interior 8806. Persoana de 
contact Magdalena Serban.
Succes!

1 ri

■

Profită de acest concurs! 
Âbonează-te acum! JURNAL WlîH

(3
73

91
)

CONCURS
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Lupte dure, adversari inegali
■ Cinci dintre cele 6 
partide ale galei "Fight 
League" de la Geoagiu 
s-au încheiat prin K.O.

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinutgiifrfornimedia.ro

• Meciuri amicale. Echipa antrenată de Romulus Gabor, FC Corvinul 2005, va suține, 'lambătă, în deplasare, un meci amical de verificare în compania formației Minerul Lupeni. Mureșul Deva (Liga a lll-a) va juca, azi, la Sibiu, un amical cu Athletic din localitate. (C.M.)
• Zamfir la Pandurii. Antrenorul care l-a descoperit pe fostul internațional Gheorghe Popescu, Nicolae Zamfir, a fost cooptat în staff-ul tehnic al echipei Pandurii, fiind numit în funcția de director tehnic. (C.M.)
Jiul debutează pe teren 
neutru

Petroșani (C.M.) - Unica echipă hunedorea- nă din Liga I, Jiul Petroșani, va lua startul în noul sezon de campionat, duminică, în compania formației FC Argeș cu obiectivul de a cuceri toate punctele puse în joc. Misiunea minerilor nu va fi ușoară, cu atât mai mult cu cât meciul se va desfășura, la Alba Iulia, pe teren neutru, stadionul Jiului fiind '■..suspendat, din cauza incidentelor de la parti- 
i da, din ultima etapă, cu Rapid. “Suntem dezavantajați că jucăm în prima etapă pe teren neutru, pentru că aveam nevoie de sprijinul suporterilor. Ne pregătim atent pentru a învinge pe FC Argeș și a lua cele trei puncte”, preciza Florin Marin, tehnicianul Jiului.

Geoagiu-Băi - Aerele de duri afișate înaintea startului, de cinci dintre cei 12 par- ticipanți la gala de “Fight League”, desfășurată joi seară în incinta Discotecii Romane din Geoagiu-Băi, s-au dovedit măști mult umflate, întrucât acești luptători au pierdut lamentabil înainte de limită. Totuși, spectacolul oferit de această a Vl-a ediția de “Fight League”, desfășurată în județ, a fost gustat de numerosul public prezent, întrucât 2-3 meciuri au fost de calitate, iar atmosfera a fost fierbinte, grație muzicii și animatoarelor tinere și sexy.
Devenii la podeaGala a debutat cu trei partide care au oferit mai puțin decât sperau spectatorii, întrucât s-au încheiat înainte de limită mai degrabă inferiorității învinșilor, decât loviturilor dure executate de învingători. în primul meci de kick-box, Gabriel Gaiu (Deva ctg. 70 kg) care părea favorit prin prisma aspectului fizic a fost trădat de pregătirea teh

(Foto: T. Mânu)
Lovirea adversarului căzut la podea este per
misă în luptele de tip MMAnică precară și a fost făcut K.O. de Ciprian Iovescu (Arad). Gaiu a fost obligat să cedeze, după ce aproape 70 la sută din timp a fugit prin ring de adversaul său care i- a aplicat o sumedenie de lovituri precise și l-a umplut de sânge. Apoi, îh a doua partidă de kick-box, Andrei Ionaș (Deva, ctg. 67 kg) n-a apucat să încheie nici măcar repriza I, pentru că o lovitură de picior prin întoarcere a lui Adrian Lazăr (Brad) l-a pus la podea. Al treilea meci care a fost și primul de MMA (Mix Martial Arts) a început promițător, dar s-a încheiat după doar 2-3 minute în urma unui procedeu tehnic decisiv reușit de unul dintre combatanți. Alexandru Ungur (Deva, ctg. 80) a fost obligat să se recu-

loan Maftei a lovit mai precis decât adversarul 
său, aici reușind un croșeu la bărbienoască învins, după ce adversarul său, Gabriel Luca (Petroșani) a reușit să-i aplice o “cheie la braț” cu care l-a făcut KO.

Spectacol pe finalAl patrulea meci al galei, în care s-au întâlnit la kickbox, categoria 70 kg, loan Maftei (Deva) și Adrian Manea (Tg. Jiu) a fost singurul care nu s-a încheiat înainte de limită. Cei doi luptători s-au dovedit foarte tehnici, iar meciul a fost echilibrat, tensionat, animat și cu multe lovituri frumoase. Mai experimentat, loan Maftei a știut să se blocheze perfect și să lovească precis pe contre și a reușit singura victorie pentru Deva în această gală, în duelul

meciul cinci, Glaudiu Flores- cu (Deva) nu a reușit să încheie conturile în prima repriză cu o lovitură decisivă cum probabil și-a propus și a pierdut în repriza secundă prin KO. înfrângerea devea- nului s-a datorat mai mult lipsei de rezistență fizică, decât loviturilor adversarului, Daniel Țantea (Arad). Ultimul meci, derulat după regulile MMA, la categoria 80 kg, între Marius Panin (Arad) și Adian Roșu (Petroșani) a strâns cele mai multe aplauze. Cei doi combatanți au oferit o luptă pe cinste, colorată cu ștrangulări, lovituri dure și tehnici inedite, din care învingător a ieșit Adrian Roșu, întrucât pe final adversarul său a suferit o accidentare la braț.

Duminica, ora 18.00, Telesport
|k Palmares: 52 19 5 28 63-81______________________
“ Acasă: 26 17 5 4 50-21___________________________ _

Primul mea: 0-3 la-Pitejtbln li apiembrifciaMî:-
Scor maxim: 6-1 în 1962 și 0-5 în 1998, ambele la
Petroșani__________________________________________
Ultima victorie a echipei FC Argeș la Petroșani:
1 -0 în 17 septembrie 2005________________________
Arbitri: Augustus Constantin - Marcel Savaniu, Adri-
an Vidan - Victor Berbecaru_______________________
Observatori: Adrian lonescu, Mircea Neșu.

Andrei Ionaș a fost KO in urma 
unei lovituri încasate in piept.

Prizele la sol au fost cele mai apreci
ate procedee. (Foto: T. Mânu)

greilor, oferit de

Animatoarele galei au 
încins atmosfera

Gaiu a suferit cea mai 
clară înfrângere

Start cu frâna de mână
Dinamo a transferat un sîrb

București (C.M.) - Adversara Jiului, din etapa a treia a Ligii I, Dinamo, a anunțat, ieri, că mijlocașul sârb Leo Lerinc a semnat un contract pe un an cu gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare. „Leo a semnat astăzi pe un an. L-am deturnat, pentru că el trebuia să ajungă la Lokomotiv Moscova. Am avut relații și așa am reușit să-l luăm”, a spus Rednic. Antrenorul dinamoviștilor a adăugat că sârbul nu va juca duminică, în meciul cu FC Național, din prima etapă a Ligii I, pentru că este în urmă cu pregătirea. Nici o altă nouă achiziție a clubului Dinamo, angolezul Ze Kalanga, nu va putea evolua duminică, deoarece se așteaptă cartea verde a jucătorului. Mijlocașul sârb va purta la Dinamo tricoul cu numărul 30, în timp ce Ze Kalanga pe cel cu numărul 27.

■ Nou-promovata UTA 
Arad nu a reușit decât 
o remiză la revenirea 
în Liga I.

Arad (C.M.) - MariusLăcătuș n-a reușit să facă minuni cu formația care în loc să retrogradeze în Divizia C joacă în Liga I, în urma cumpărării locului de la Liberty Salonta, și a debutat la UTA doar cu o remiză smulsă pe final de meci. Echipa arădeană a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat ieri, pe teren propriu, în fața formației Farul Constanța, primul al sezonului 2006/2007 al Ligii I a campionatului României.

Farul a deschis scorul în minutul 48. în minutul 47, atacantul Farului, Mihai Guriță, a scăpat pe contraatac singur în careu, după o greșeală a fundașului Adrian Rusu, și a fost faultat la 15 metri de portarul Daniel Tudor.Penaltiul dictat în favoarea echipei constănțene de arbi
m- numi i • i
Au marcat: Simion (81 / Apostol (47 pen)
UFA: 30. Tudor - 25.1. Bălan, 16. Rusu, 7, Chi rițâ, 2. Codreanu -11. Hidlșan 
(13. Coțan '72), 10. Miroslavljevici, 8. Ontică, 21. Anca (9. Simion ’57) - 
7. Apostu (19. Dănălache '67), 10. Mata. Antrenor: Marius Lăcătuș.
Farul: 1. Curcă - 21. Băcilă, 6. Gheară, 5. Șcbiopu, 20. L. Florea - 11. Guriță, 
16. Păcuraru, 15. Larie (2. Farmache '65), 17. Todoran (18. Soare '28) - 
32. Apostol, 9. Disney (4. Perenyi '85). Antrenor: Momcilo Vukotici. 
Cartonașe galbene: Tudor '48, Rusu '49, Milosavljevici '87 Z Bădlă '88

trul Alexandru Deaconu a fost transformat de Iulian Apostol.UTA a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 81, când atacantul Valentin Simion, găsit în careu, la 12 metri de poartă, de Bogdan Mara, a șutat pe jos la colțul lung în dreapta portarului George Curcă.

Sportul înlocuită 
cu Pandurii

București (MF) - LPF a anunțat, ieri, că locul formației Sportul din Liga I va fi ocupat de Pandurii, din cauza faptului că gruparea din Regie nu deține licență pentru sezonul 2006/2007. „Sportul nu mai posedă licență și este retrogradată în Liga a-II- a. Locul urmează a fi ocupat de echipa retrogradată în campionatul precedent cel mai bine clasată, respectiv Pandurii TârgU-Jiu”, precizează LPF. Astfel, Rapid va juca în prima etapă la Târ- gu Jiu cu Pandurii.

Testează GRATUIT
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 vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin- 
du-vă 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, jud. Hunedoara. 
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, per
soană de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).
Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 

Este valabil doar pentru cei care în ultimele șase luni nu au fost abonați la 
"Cuvântul liber" și nici cititori de probă.

Numele_______________________________________________________________Prenumele___________________________________________________________Adresa la care doresc să primesc ziarul:Strada________________________________________________________________Nr.___________ Bl. ______________Sc._________Ap.______Localitatea___________Telefon (opțional)_____ ___________________________________________
DA □ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

lEiE^ CUVÂJB

ciprian.marinutgiifrfornimedia.ro


sâmbătă, 29 iulie 2006
mscuar
• Forță financiară. Beitar Ierusalim, viitoa-' rea adversară a echipei Dinamo București în turul doi preliminar al Cupei UEFA, este cel mai bogat club din Israel, după ce gruparea a fost preluată de Arkadi Gaidamak. Conform estimărilor Forbes, Gaidamak are o avere de 2,1 mid. dolari, deținând, printre altele, trustul Moscow News. (MF)
• Confuzie. într-o scurtă prezentare a campioanei României, site-ul clubului Standard face o confuzie, spunând că Steaua a fost eliminată în sezonul trecut în semifinalele Cupei UEFA de FC Sevilla, deși, echipa pregătită de Cosmin Olăroiu a fost eliminată de Middlesbrough. (MF)
PROGRAMUL TUBULUI Dl PRELIM.
Șerif Tiraspol (R. Moldova) / Spartak Moscova - Htan 
Liberec (Cehia);
Șahtior Donețk - Hafnafjordur (Islanda) / Legia Varșovia ; 
FC Zurich (Eveția) / Salzburg (Austria) - Valencia (Spania); 
Levski Sofia (Bulgaria) f Sioni Bolmsi (Georgia) - Chievo 
(Italia); .
Hearts (Scoția) / Siroki Brljeg (Macedonia) - AEK Atena 
(Grecia); , '
ȚSKA Moscova - Djurgarden (Suedia) / RuzomBerok (Slo
vacia);
AC Milan (Italia) - Cork City (Irlarvia) l Steaua Roșie (Ser
bia);
Galatasaray (Turela) - Mlada Boleslav (Cehia) / Valerenga 
(Norvegia);
Standard Liege (Belgia) - ND Gorica (Slovenia) / Steaua 
(România);
Austria Viena (Austria) - Ma Lisabona (Portugalia); 
Ekranas (Lituania) / Dinamo Zagreb (Croația) - Arsenal 
(Anglia);
FC Copenhaga (Danemarca) / MyPa (Finlanda) - Ajax Am
sterdam (Olanda);
Hamburg (Germania) - Osasuna (Spania);
Metalurg Liepajas (Letonia) t Dinamo Kiev (Ucraina) - 
Fenerbahce (Tumla);
Liverpool (Anglia) - Maccabi HaKa (Israel);
Lille (Franța) - Debrecen (Ungaria) l Fkabotrticki (Macedo
nia);
Partidele tur se vor disputa tn 8/9 august, pe terenul 
primelor echipe, W returul în 2SP23 august.

0 singură victorie cu 
Standard Liege

București (MF) - Formația Steaua a întâlnit echipa Standard Liege, posibila adversară din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, de trei ori, de fiecare dată numai în Cupa UEFA, înregistrând o victorie, un rezultat de egalitate și o înfrângere. Steaua a fost eliminată în primul tur al Cupei UEFA, în ediția 1980/1981 de către Standard Liege, după 1-1 în deplasare și 1- 2 acasă. Singura victorie a fost obținută în faza grupelor ediției 2004/2005, când Steaua era pregătită de italianul Walter Zenga. Steaua s-a impus cu scorul de 2-0, prin golurile de Dragutinovici, autogol, și Adrian Neaga. Standard Liege a eliminat în ediția 1973/1974, îh turul al doilea al Cupei UEFA, formația Universitatea Craiova după o victorie acasă cu scorul de 2-0 și un egal pe stadionul „Ion Oblemehco”. Palmaresul general al întâlnirilor echipelor de club din România și Belgia este următorul:35 6 11 18 27 - 44Belgienii au eliminat cinci echipe din România în Cupa Campionilor Europeni, patru în Cupa Cupelor și cinci în Cupa UEFA. Românii au eliminat doar două echipe belgiene în Cupa Campionilor Europeni și două în Cupa UEFA.
Ambiții de Ligă la Standard

București (MF) - Standard Liege, adversara Stelei în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, dacă echipa română va trece de Gorica, a transferat, în această pauză competițională, 11 jucători, antrenorul formației, olandezul Johan Boskamp, fiind, de asemenea, numit de curând la conducerea tehnică. Alți 11 jucători, printre care și Marius Niculae au părăsit gruparea belgiană, astfel că se poate vorbi de un nou început la Standard, care își dorește foarte mult să ajungă, în premieră, în grupele LC. Pe lista de achiziții a lui Standard, vicecampioana Belgiei, figurează doi internaționali croați, portarul Stipe Pletikosa și fundașul Igor Tudor, însă ultimul va fi transferat dacă echipa ajunge în grupele Ligii Campionilor. Club fondat în 1900, Standard a obținut opt titluri de campioană, a cucerit de cinci ori Cupa Belgiei și de două ori Supercupa.

Se bucură, dar nu sărbătoresc
■ Olăroiu a declarat că 
Standard Liege nu este 
un adversar ușor, dar 
Becali e optimist.

București (MF) - Dacă va trece de ND Gorica în turul doi preliminar al Ligi Campionilor, Steaua va întâlni formația belgiană Standard Liege în turul trei preliminar al competiției, s-a stabilit, vineri, în urma tragerii la sorți ce a avut loc la Nyon. Steaua a învins, în deplasare, cu scorul de 2-0, în meciul tur cu ND Gorica, iar manșa secundă este programată în 2 august. Meciurile din turul trei preliminar al Ligi Campionilor se vor disputa la 8/9 august și 22/23 august.
Olăroiu e precautAntrenorul Stelei Cosmin Olăroiu, a declarat că Stan-

Steaua a fost aproape de finala UEFA în acest andard Liege nu este un rival ușor, informează site-ul oficial al grupării din Bulevardul Ghencea. „Orice adversar pe care l-am fi întâlnit în această fază a competiției nu poate fi linul ușor. Steaua a mai jucat cu Standard, a învins-o, iar jucătorii noștri îi cunosc pe ai lor. Din acest

moment, vom strânge toate informațiile necesare despre echipa belgiană”, a spus Olăroiu.Gigi Becali, a declarat, ieri, că este convins că echipa sa o va domina categoric pe cea din Belgia în ambele partide. „Se putea și mai bine decât cu Standard, dar e foarte bine și

așa. O să fie o joacă de adolescenți pentru Steaua. Dacă era echipa mai slabă, ar fi fost joacă de copii: Meme (n.r. - Mihai Stoica) a spus că este un adversar accesibil, dar că se putea și mai bine. Cujjp echipă din Macedonia șatFcu Maccabi Haifa am fi fost mai siguri. Avem o echipă omogenă și sunt convins că o vom domina categoric și în deplasare, și acasă”, a spus Becali. Oficialul stelist consideră că Standard este mai puternică decât fosta adversară din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor din ediția 2006/2007, Rosenborg Trondheim. „Oricum noi nu am vrut cu turcii pentru că sunt periculoși. Nu cred că vom avea probleme cu Standard, care este puțin mai puternică decât Rosenborg. Vreau să fim calificați încă din Belgia”, a completat Becali.
Rapid își acceptă soarta
■ Rapidiștii spun că n- 
au avut noroc, dar nici 
ghinion la tragerea la 
sorți a Cupei UEFA.

București (MF) - Formația Rapid va întâlni echipa FK Sarajevo în turul doi preliminar al Cupei UEFA, s-a stabilit, ieri, în urma tragerii la sorți efectuate la Nyon. Rapid va disputa meciul tur în deplasare, în 10 august, iar manșa secundă este programată în 24 august, la București.Jucătorii echipei Rapid susțin că formația giuleșteană nu a avut nici noroc, nici ghinion la tragerea la sorți. Portarul Dănuț Coman a

declarat, ieri, că dubla manșă cu formația din Sarajevo este deschisă oricărui rezultat.„Puteam avea adversare și mai grele, și mai ușoare, așa că dubla manșă cu Sarajevo va fi deschisă oricărui rezultat. Nu cred că am avut nici ghinion, dar nici noroc”, a spus portarul formației giuleștene. Coman este de părere că șansele echipei Rapid de calificare în tur I al Cupei UEFA sunt de 50 la sută. „Nu știu dacă suntem favoriți, eu spun că șansele sunt perfect egale. încă nu știm mai nimic despre ei, dar fotbalul din Bosnia a progresat foarte mult în ultima perioadă”, a precizat Goman.Mijlocașul Valentin Negru

Mugurel Buga, cel mâi tehnic jucător al Rapidului (Foto: epa)consideră că cele două partide cuJȚK Sarajevo vor fi „tari și Frumoase”.-„Dintre cele cu care puteam pica, cred eă este o echipă de mijloc din punct de vedere valoric. Sarajevo nu
este un adversar nici difiS , nici ușor. Nu cunosc echipa, dar cu toate astea, având în vedere fotbalul din care se trage, cred că vor fi meciuri tari și frumoase”, a declarat rapidistul.

Cel mai dificil adversar posibil
■ Antrenorul echipei 
Dinamo nu și-ar fi dorit 
să întâlnească echipa 
Beitar Ierusalim.

București (MF) - Formația Dinamo va întâlni echipa Beitar Ierusalim în turul doi preliminar al Cupei UEFA, s- a stabilit, ieri, în urma tragerii la sorți efectuate la Nyon. Dinamo va disputa meciul tur acasă în 10 august, iar manșa secundă este programată în 24 august.
Nu i-ar fi vrutAntrenorul Mircea Rednic, a declarat, că are suficiente date despre echipa Beitar Ierusalim, după ce a încercat, în această vară, să transfere un jucător de la formația israeliană. Tehnicianul dina- movist atrage atenția că formația din Orașul Sfânt este una puternică și spune că nu

Ionel Dănciulescu, golgheterul dinamoviștilor în UEFA (Foto epa)ar fi dorit să o întâlnească. „Am destule date despre Beitar, pentru că, printr-o coincidență, în vară am vrut să aduc un mijlocaș. Știu că patronul clubului, un fel de Abramovici al zonei, a investit foarte mulți bani. A dat trei milioane de dolari pentru doi jucători și asta spune multe. Din punctul meu de vedere, Beitar este cel mai dificil adversar dintre cele șase

echipe cu care puteam juca”, a spus Rednic. Antrenorul dinamovist a adăugat că își dorește ca Dinamo să ia o primă opțiune de califcare încă din meciul tur. „Vom trata cu toată seriozitatea cele două meciuri. Nu știm încă unde vom disputa returul, dar este important să luăm o primă opțiune de calificare încă de la București. Pornim cu șanse egale”, a spus Rednic.

Pro și contra
București (MF) - Fundașul Cosmin Moți a declarat că echipa Beitar Ierusalim nu trebuie subestimată. „O să fie două partide mai grele decât au fost cu maltezii, însă trebuie atenție mare pentru că surprize s-au mai văzut. Nu trebuie să ne subestimăm adversarul. Să uităm că vin din Israel. Trebuie să tratăm meciul ca niște profesioniști și să mergem în retur cu calificarea în buzunar”, a spus Moți. Atacantul Ionel Ganea consideră că adversarul este unul accesibil. „Nu cred că o să avem așa mari probleme. Poate, nu o să mai fie dife-rența de scor ca în meciurile cu maltezii, dar cred că se pune problema calificării”, a afirmat Ganea.

Rădoi va lipsi 
două luni

București (MF) - Președintele FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, ieri, că fundașul Mirel Rădoi, care a suferit o intervenție la nivelul menis- cului extern al genunchiului drept, la o clinică din Italia, va lipsi două luni. „Lipsa lui Rădoi contează, aveam șanse mai mari cu el, dar nu înseamnă că dacă lipsește Rădoi ne speriem. Rădoi e bine, soția lui e acolo, la Bologna, o să facă programul de recuperare, apoi va reveni”, a precizat Becali.

Zona Sud-medlteraneanâ:
Apoel Nicosia (Cipru) - Trabzonspor (Turcia) 
Hapoel Tel Aviv (Israel) - Domzale (Slovenia)
ȚSKA Sofia (Bulgaria) - Hajduk Kula (Serbia) 
Roeselare (Belgia) • Achnas (Cipru) •
OFK Belgrad (Serbia) - Al Auxerre (Franța) 
Dinamo București - Beitar Ierusalim (Israel)
Partizan Belgrad (Serbia) - Maribor (Șlovenia)
FK Sarajevo (Bosnia Herțegovina) *-  Rapid București 
(România)
Bnei Yehuda (Israel) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria) 
Omonia Nicosia (Cipru) - Litex Loveci (Bulgaria) 
FK Tirana (Albania) - Kayserispor (Turcia)
Zona Central-estlcă:
Artmedia Bratislava (Slovacia) - Dinamo Minsk (Belarus) 
Ried (Austria) - Sion (Elveția)
Fehervar (Ungaria) - Grasshoppers Zuțich (Elveția) 
Karvan (Azerbaidjan) - Slavia Prag*  /Cehia)

Cernomoreț Odessa (Ucraina) - Wlsla Plock (Polonia)
FC Basel (Elveția) - Vaduz (Liechtenstein) Ș
Zimbru Chișinâu (Moldova) - Metalurg Zaporoje (Ucraina) •' 
Mattersburg (Austria) - Wisla Cracovia (Polonia)
Hertha Berlin (Germania) - Ameri (Georgia)
Rubin Krasnodar (Rusia) - Bate Borisov (Georgia) 
Olympique Marseille (Franța) ■ Young Boys Berna (Elveția) 
Zona Nordică:
Start (Norvegia) - Drogheda (Irlanda)
□dense (Danemarca) - Llanelli (Țara Galilor)
Kaunas (Lituania) - Randers (Danemarca)
Twente Enschede (Olanda) - Levadia Maardu (Estonia) 
Ventspils (Letonia) - Newcastle United (Anglia)
Brann Bergen (Norvegia) - Atvidaberg (Suedia) 
Molde (Norvegia) - Skonto Riga (Letonia)
Flora Tallinn (Estonia) - Brondby (Danemarca) 
Șuduva (Lituania) - FC Bruges (Belgia)
Gretna (Scoția) - Derry City (Irlanda)
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Vând ap. 2 camere (03)

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

• decomandate, bloc turn Ml, etaj 8, preț
800 milioane lei, negociabil. Tel. 225070. 
(4/27.07) 

• Deva, Zamfirescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40. 
preț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 - 2. Tel. 
02? * *7223711.(15/18.07)

• semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
ne/mobilat Brad, centrul nou, preț nego
ciabil. Tel. 0724/340886, 0254/231341. 
(5/24.07)

• Deva, zonă liniștită et 1, CT, balcon, 
termopane. parchet, preț 114.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)
• dec, CT, parter, zona Carpați, preț 120.000 
RON, neg., tel. 0740/210780. (Al)

LAP
• vând apartament 2 camere, zona OM, etl, 
zonă foarte liniștită relații latei. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• semidecomandate^ojdu, complet amenajat, 
ST 48 mp, preț 83.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• catul, et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 80.000 ron. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet gresie, faianță et. 3, I. Maniu, preț 
110.000 RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• agent, dec, CT, termopane, parchet, gresie, 
faianță 62 mp, Zona Dorobanți, preț 130.000 
RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (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)
• urgent zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 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)

• lulio Maniu, 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)
e 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. 0745/78657& (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)
• zona piață etaj intermediar, dec., centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet, 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid., neg., tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• ultracentral, etaj intermediar, dec., 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 Bălceacu, 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 22 Decembrie, 65 mp, dec., centrală 
termică gresie, faianță, parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid., neg., tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec., contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii., tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec., centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid., tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă ultracentrală contorizări, parchet, fără 
amenajări. Preț850 mii., tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
Iară îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

• zona Dai aj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Bece, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel.0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98.000 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 acceptă 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 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808,0723/251498. (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28500 euro, neg, urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• luiiu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet, 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg, tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj 1, dec, vedere în 2 părți, bine întreținut, 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec, contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436764.0742/005228.  (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498.232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

Radio Deva
100% local

• decomandate, In vilă, centrală termică 
parchet gresie, faianță .2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/043786. (T)

(52382)

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, parter, balcon închis, 
pivniță exclus intermediari. Tel. 
0744/333516. (2/17.07)

(55640)

PENTRU
CASA TA

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale. 
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.

Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri)
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• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianfă, zona Devasat, preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• dec, CT, parchet, gresie, faianță, 1 bale, parter, 
zona Carp ați, preț 120.000 Ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona Ulacukii, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Emlnescu, dec., gresie, faianță, parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Lido, dec., parchet, apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zonă idtracentraM, dec., balcon, boxă, 
bucătărie mărită, centrala termică, gresie, 
faianță, lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. Tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă ultracentrală, dec., 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)
• urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță, ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (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)
■ dec, 3 balcoane, vedere in 3 părți, et 3, 
parchet contorizări, neamenajat gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat, gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142000 ron, tel. 223400,0720/387886, 
0740701 XfeH. (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2 3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent tel. 
n 251491 -«808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică st 90 mp, et 1 zona Romsilva, 
preț 1380 mid, negociabil Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrala termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau schimb 
cu ap. 2 camere, in zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498,232809. (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
■ decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ki zona BancaTransilvania, dea, et2,parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54300 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă cenbaH, 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)

• In Dorobalfa. parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 băi, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj L dea, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• ap.4cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 4 cam. transfonmat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faBHță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• wgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• doc, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896,0742/005228.  
(A5)
• dea, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720' ■’896.0740/914688. (A5)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Bă, și VW 
Golf 1993, stare foarte bună Tel. 241044, după 
ora 17. (T)
• 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, neg., tel. 0746/779288. (A8)

Vând garsoniere (19)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 bă, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică su 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

11 Informam d hHoeăM cu data du Ol augutt 
2006, noul program Se funcționare ol Centrelor 
de Relații UPC-Astral din Deva va fi următorul:
Cenți Ml xje Relații Ciiien i,r seJj;
M«MI 09.00-12.00
Sâmbăta inclîis

ÎMPREUNĂ ÎN AFACER

CCRAULI
ANGAJEAZĂCONTABIL- 

CONTABILITATE PRIMARĂ

• casă nouă 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)
s zonă centrală 2 intrări, 3 cam., 2 bă, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren (livadă), preț350 
000 ron, tel 215212. (Al)
• vlă P+E+M, superamenajată 8 camere. 2 bă, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + băe + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică băe, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• pe Emlnescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, vU, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, băcon, parchet gresie, faianță CT, 
termopane, canăizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vlă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 bă, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
-• Devi, P+l, living, 4 camere.gresie, talani, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canăizare, st 400 mp, zona Călugăreai, 
preț 230.000 ron, tel. 223400; 0720/387896, 
0740/-46&i iA5’

CERINȚE: 
-cunoftinț*  minim» de

contabilitate;
• cunoștințe IT; 
-vârsta maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
■experiență In domeniu mln.S eni; 
-cunogUnță IT;
-vărsta maximă 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții de lucru Intr-o 

echipă dinamică

Cumpăr casa (14)

Rel. la Tel.: 0723/400 636 sau 0254/772 221 (57878)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212 (Al)
• casăto Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

Vând case la țară (17)

• Deva, zona Gării, et 1, balcon închis cu 
termopan. ușă metalică ST 32 mp, parchet 
contorizări, preț 76000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent dea ST 38 mp, CT, parchet, gresie, 
faianță balcon închis cu termopan, zona 
Astona, preț 830 mii., neg, tel. 0742/019.418. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
băcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808 (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona fa 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)
• 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)
• to zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii, lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• ta zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
făanță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• zona Progresiăui, ST 33 mp, CT, gresie, făanță 
parchet, băcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• zona Dadă dec., et intermediar, parchet, 
gresie, făanță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă 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, băcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, făanță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• contort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, băe. zona 
Dorobanți, preț 68000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră baia contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
- mddecMiandate, Bucătăria băe, băcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• eta| 3, dea, contorizări, jăuzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, băcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
băcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg- tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dea, gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, băcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron. tel.223400.0721/436384,0742<A5)

«HtBfilaM Ml Wi 
Lunl-VInerl 08.00-19. OO
BflmBBBi 08.00-13.00
Pentru Informații, contracte șl plăți vă puteți adresa orldrul punct de 
lucru. In Intenraîul orar pradart mn sus.
Vă mulțumlml

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren intravilan, Deva, parcelat, str. 
Roci, parcele între 250 mp și 6.000 mp, preț 
13 euro mp, negociabil. Tel. 0743/139030. 
(3/26.07)

• 1752 mp teren intravilan între TâmpașiBăcia. 
Tel. 260519,0788/507819. (T)
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str, Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanță). Tel. 
227242. (T)
• două temui extravilan, de 6.000 și 24700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

• 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 apari. 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A 7)
• vând to zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

imobile chirii (29)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURII

TEt; 0254.206.210 
MOB: O723.5.3O.463 
E-mali: țșffiIHru..rp.

-OPERARE PC (după programa ECDL) 
-CURSURI DE VARĂ PENTRU COPII 
(EqualSklIli «i Junior W«b)
-LIMBI STRĂINE

• casă ante, grădină Baia de Criș - Rișca, 11 km 
de Brad. Tel. 0254/617298,0740/777151. (6/27.07)

• cad 5 camere, canstnicție nouă 2003, 
budtMa to Oafera, oh. U. Bmtoetau, ir. 17, 
garaj, 2 manranfe, arta mare, arent, apă, 
(vadă preț 080 mBoane lei, negodaH. 
Bateți la toL 0723/403491. (3/28J7)

Site: wwwjtm.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56960)

• urgent casă locuibilă imediat 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură grajd, atelier, 
grădină 60 ari, Băița, preț 25.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

Cumpăr garsoniere (20)

■ garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără înbunătățiri, ofer 
620 mii., tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

• Intravilan, In Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă 
canăizare, curent gaz), preț 53 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
zonă plană liniștită Hășdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (D
• Intravilan, A400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile. Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620358 (A6)
• Intravilan, 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)
• taran intravfan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• tarat krtravăan, sântuhăm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• MravBan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• totravBan l».DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele ăăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă, loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravBan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

CumDâr teren (22)

• (agent, 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, olata imediat. Tel. 215212. (Ăl)

Vând spații comerciale (25)

• Deva 80 mp, amenajat ocddentă, termopane, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)

• caut pentru închiriat apartament 2 camere, 
ne/mobilat, pe termen lung, ofer 60 • 70 euro pe 
lună fără intermediari. Tel. 0726/696719. (T)
• ofer pentni închiriere hală 100 mp, vad bun, 
utilități, preț 5 euro mp negociabil, acces auto 
excelent vad bun. Tel. 227903, orele 18 ■ 20. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
mobilat modern, contorizări, zona Dacia - 
Carpați, preț 180 euro. Tel. 0722/836123. (T)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilă nouă, amenajat frumos, termopane, 
contorizări, preț 200 euro. Tel. 0749/275105. (T)
• ofer spre închiriere casă 2 camere, bucătărie, 
cămară curte pentru parcare auto, mobilată 
utilată centrală termică contorizări, preț 250 
euro/lună. Tel. 215244,0740/315050. CT)
• ofer spre închiriere vilă în Hunedoara, 3 
camere, bucătărie, baie, centrală termică 
mobilată complet, preț 400 euro. Tel. 
0722/836123. (T)
• primesc in gazdă tânăr, tânără fără vicii, 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel. 215.221. (Al) 
închiriez spațiu comercial 60 mp, Deva, parter, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona B<L 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 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 pL închiriat sp.com., zona piață cIL^ța 

Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l. mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat zona Bălcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, auton 
contorizări. preț 170 euro + garanție, tel. 21 r-, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dec., mobilat, zonaAleeaJiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
■ ap. 3 cam. dea, amenajat mobilat utilat zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557. (A3)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

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

Case de vacanță (15)

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA. Q DEVA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter H str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

• cabană de lemn, în Costești, zona cetăților 
dacice sau schimb cu apartament sau 
garsonieră în Deva, preț vânzare 20.000 euro. Tel. 
0726/705486.0)

::CRiOTiiiL
SERVICII DE CURĂȚENIE

DEVI STR. MARASTI BL W3

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

Tel/Fax:0254/231552 Mobll:0721/032271 |

TRANSPORT PERSOANE ©TOadalta 
-Spania v&o«<feAkftx>dtf'»

Ta/. 0254/234717, 
0742/03020/, 0724/607859 
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Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro, 
e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN IO (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,00 - 20,00, In perioada 04 iulie - 28 septembrie 2000 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior

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 ',a

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

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.
Admiterea ae face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
CandidatHor li ae pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute in planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li ae asiguri 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 venfti prin transfer în anul n 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 Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

RECLAME

sp.com
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro


parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• Irita Manta, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți ganonM decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALSMuM, garsonieră mobilată, utilată, chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe

', termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
/ pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

• ofer spic închiriere garsonieră, zonă ultracen
trală. et 2, gresie, faință, parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată, preț 110 
euro/lună. tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună, 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

Imobile schimb (30)
ta.

• apartament 2 camere decomandate, parter, 
Deva, zona gării, vedere în 2 părți, centrală 
terthică, îmbunătățiri, preț 95.000 ron, negociabil, 
cu casă în apropiere. Tel. 217888.220211. (T)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină, af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună, 
radio, închidere centralizată, alarmă, piese 
rezervă preț 7800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (T)
• vând Dada papuc, af 1998, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0740/062152. (T)

Auto străine (37)

• vând Volvo V40TDI,af 2001, full electric, climă 
jenți Al 16„, abs, srs, persoană fizică preț 8500 
euro. Tel. 0723/301857. (T)
• vând VW Golf IV Variant, 1,9 TDI, full options, 
preț 7500 euro. Tel. 0745/633373. CT)

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz 8+1 locuri Peugeot Diesel, 2500 
cmc, af 1985, înmatriculat, stare tehnică bună 
preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combtaâ Class, masa 2£ m, 2 trac
toare U 65ă presă im, e ață, freză, 
mașinăazotat,pomp ros feSOOBtri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc, si ladă frigorifică Arctic preț 
negodabi TeL 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631. (6/244* *7)

• vând urgent vacă Bălțata românească vârsta 
7 ani cu vițel de 6 luni, preț 25 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0745/385960, 0254/280509,
0748/225113. (T)

• cumpăr lăzi și paleți din plastic, tel. 
0723/227569. (T)

• vând 2 aragazuri Zanussi, Samus, mască 
chiuvetă chiuvetă inox, 2 tv color, frigider 
Arctic mare, ladă frigorifică 3 corpuri 
pentru bucătărie, mobilă dormitor alb, 
cuier pentru hol. Tel. 220387,0727/822354. 
(10/25.07)

• vând două vane inox dreptunghiulare, 1000 
litri fiecare și presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vin, etc. Tel. 
0745/096675. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus 
(500ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise 
Tandre (230 ron). Informații la telefon 
0729/942180.
• vând ladă frigorifică 5 sertare nouă ceas Doxa 
extraplat, elvețian, pentru damă mașină de 
cusut Naumann germană haină de piele nr. 48, 
damă Tel. 224643. (T)
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel. 0740/95086800
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,75 m lungime, 
0,75 m diametru și 3 trunchiuri de 150 m lungime 
și 035 m diametru, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând abricht cu ridicătoare, macara ridică 
1500 kg, preț negociabil. Tel. 611439. (T)
• vând motocositoare motor Brașov, stare 
foarte bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0257/434498, după ora 21. (10/27.07)

Piese, accesorii (42) Altele (61)

• vând 4 jenți Al 15„ cu 5 prezoane, 480 ron/set. 
Tel. 0723/227569. (T)

• ofer spre închiriere garaj, în Deva, str. Cloșca 
colț cu Eminescu, accesul direct din str. Cloșca. 
Tel. 223451.(7)

Mobilier și interioare (47)

■ urgent,<Map2părți,măsuță și2fotolii,masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)
• vând 2 fotolii cu măsuță stare perfectă preț 
100 ron, negociabil. Tel. 0723/961212; 
0741/780086. (T)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. (T)

• vând mobUă de bucătărie, culoare albă 
compusă din 6 corpuri, stare perfectă preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/961212,0741/780086. (T)
• vând mobilă veche de peste 100 ani, 
deosebită de stejar, cu combinații de marmură 
și cristal, set complet de sufragerie. Tel. 
0729/820968 (T)
• vând uși metalice second hand cu toc, diverse 
dimensiuni, unul sau două canate, pentru 
pivnițe, depozite, etc, prețuri avantajoase. Tel. 
0745/096675. (T)

Televizoare (48)

• vând TV Beko, diag. 54 cm, stare perfectă de 
funcționare, argintiu, preț 400 ron, negociabil. 
Tel. 0723/961212,0741/780086. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• cumpăr Me și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.
• vând pereți tip Bâreea-pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Electrocasnice (56)

• vând avantajos combină frigorifică în stare de 
funcționare, preț 350 ron negociabil. Tel. 
0723/261985. (T)
• vând mașină de spălat rufe second hand, 
Germania, cu mici defecțiuni, eventual pentru 
piese de schimb, marca Bankemecht. Tel. 
0745/096675,218308 seara. (T)
• vând mașină de uscat rufe second hand, 
Germania, în stare de funcționare. Tel. 
0745/096675,218308 seara. (T)
• vând isgent și convenabil combină frigorifică 
Bosch, stare de funcționare și aspirator auto 12 
V, nou. Tel. 0724/451762,225067. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căței Shar-pei cu pedigree. Tel. 
0722/191343,0722/373283.

• vând căței rasa Boxer german. Tel. 
0723/506443,0721/769937. (T)
• vând onoaică preț 4.000 lei/kg. Tel. 212083, 
seara, 0722/524983. (T)
• vând ponimb boabe și grău. Tel. 0254/230964, 
0745/980872. (T)

• vând ovăz cantitate mare, preț 2200 lei 
kg, de la o tonă bl sus, preț negociabL TeL 
0254/240342, 0745/468700, 0721/934031. 
(6/2407)

• vând turnă de 300 oL satri Spini, nr. 23, 
comuna Twdaș, preț la vedere. TeL 
0722/140460,0720/483370.  (6/2407)

• vând agent 30 tone gunoi de grajd, preț 3 ron 
kg. Tel. 0745/385960,0254/280509. (T)
• vând urgant SRL cu activitate prestări servicii, 
din februarie 2005, preț negociabil. Tel. 
0748/225113.(T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gâvra Alina. Se declară nul. (2/2807)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
MOga Viorica. Se declară nul. (5457593/2807)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Robotin Trandafir. Se declară nul. 
(5457596/2807)

Matrimoniale (69)

• tânăr 28/172/70. pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânărcu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 (T)

Solicitări servicii (71)

• căutăm female pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblene pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• fotograf profesionist execut, la nunți, 
fotografii pe sistem digital sau clasic și filmări 
pe sistem DVD. Tel. 0726/715670. (T)
• mamă a 2 copii, serioasă mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• medttez matematică. Tel. 0720/400456. CD

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Olariu Constantin Adrian. Se declară nul. 
(5457594/28071

Oferte locuri de muncă (74)

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 2 
posturi, Hunedoara, data limită 17.08 Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.07, perioadă 
determinată Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post data limită 2.08 Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila, 3 posturi, data limită 1.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, 1 post 
Petroșani, data limită 31.07. Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială angajează pentru lucrări de 
construcții următorul personal: manager (inginer 
constructor), maistru constructor, zidari, dulgheri. 
Relații latei. 0254/233626,0354/401183,0745/380000.

(1/2807)

Oferte locuri de muncă (74)

(2/27.07)

• MCA Logistic Internațional, societate de trans
port intern și internațional angajează conducător 
auto tir; permis conducere categoriile B, C, E. CV la 
teL/fax 0254/219300, Gheorghe Barițiu, nr. 13, Deva.

(11/25.07)

• Angajez economist cu studii superioare și 
cunoscător de calculator. Informații la tel. 242060, 
0722/670237. (5457597/28.07)

• Societate comercială angajează pentru lucrări de 
construcții următorul personal: manager (inginer 
constructor), maistru constructor, zidari, dulgheri. 
Relații la tel. 0254/233626,0354/401183,0745/380000.

(1/2807)

• Primăria Râu de Mori concesionează parcele 
pentru spații comerciale și case de vacanță. Licitația 
va avea loc în 18 august, 2006, ora 9. caietul de 
sarcini și alte informații latei. 0254/776046.

(8/27.07)
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• șofer de autoturisme si camionete, Deva, 2 
posturi, data limită 2.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hațeg, 1 
post data limită 24.07. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post data limită 31.07. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 5 
posturi, data limită 1808. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 1 
post data limită 1.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
1 post data limită 11.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
5 posturi, data limită 30.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Simeria, 1 
post data limită 30.07. Tel. 213244.
• tăietor confecții, Deva, 1 post, data limită 
30.07. TeL 213244.
• tăietor cu flacără Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.07., perioadă determinată. Tel. 213244.
• - bri*~  Mistria! Hunedoara, 3 posturi, data 
limita 30.07. Tel. 213244.
• tălpuitor manual, artizanal, Orăștie, 1 post 
data limită 30.07. Tel. 213244.
• tâmplar manual la presare și încleiere, 
Orăștie, 1 post data limita 30.07. Tel. 213244.

• tâmplar urivereal, Brad, 6 posturi, data limită 
30.09., perioadă determinată Tel. 213244.
• tâmplar universal Deva, 5 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• ttanplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.08., perioadă determiantă Tel. 213244.
• tâmplar imhmaL Hunedoara 2 posturi, data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• tâmplar univenal Orăștie, 1 post data limită 
17.09. Tel. 213244.
• tâmplar universal Petroșani, 1 post, data 
limită 17.08 Tel. 213244.
• tâmplar untoeisal, Simeria, 1 post data limită 
30.07. TeL 213244.
• tehnician veterinar, Petrila, 1 post data limită 
1.08 Tel. 213244.
• teniikt,tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10., persoane cu 
handicap. Tel. 213244.
• tractorist Brad, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• trasator, Petroșani, 1 post data limită 14.08 
Tel. 213244.
• turnător fontă călan, 5 posturi, data limită 
31.07., persoane cu handicap. Tel. 213244.
• tumătonformator, Deva, 5 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• tumătortormator, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 1808. Tel. 213244.
• vânzător Mete, Brad, 1 post, data limită 
31.008. Tel. 213244.
• vânzător bilete, Deva, 2 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244.
• vânzător biete. Hunedoara, 1 post data limită 
22.08, lipsă antecedente penale. Tel. 213244.
• vânzător, Brad, 4 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Deva 10 posturi, data limită 2.08 Tel. 
213244.
• vânzător,Deva, 4 posturi, data limită 30.07.Tel. 
213244
• vânzător, Hațeg 10 posturi, data limită 4.08 
TeL 213244.
• vânzător, Hațeg 13 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.

Familia îndurerată mulțumește tuturor celor care cu 
sentimente de aleasă prețuire creștinească au fost 

lj prezenți alături de noi cu lacrimi, flori și coroane, 
conducând pe ultimul drum, la 26 iulie ac, pe scumpa 
noastră soție și mamă

DAN MARIA - LOLICA
Dumnezeu să o aibă în grijă și să o ocrotească.Dan soț și Dana fiică.

(4/28.07)

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflete copiii 
Sorina și Sorin anunță împlinirea 
a 8 ani de când ne-a părăsit iubita 
noastră mamă

JURCA MARIANADumnezeu s-o odihnească.
V (3/27.07)

Familia amintește prietenilor și 
cunoscuților că se împlinesc 3 ani 
de la trecerea în veșnicie a celui 
care a fost un părinte iubitor și un 
bunic deosebit

MARCU ȘTEFAN
Dumnezeu să-l odihnească.

RECLAME
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sâmbătă, 29 iulie 2006
Tablouri făcute de Hitler

• Pentru hărțuire. George Michael a declarat pentru postul BBC 24 că îi va da în judecată pe cei care l-au fotografiat imediat după ce a întreținut relații sexuale cu un bărbat de 58 de ani, într-un parc din Londra și pe un bărbat care a susținut că a avut o întâlnire sexuală cu vedeta.
Nunta ar putea fi ilegală

Los Angeles (MF) - Pamela Anderson se va căsători cu cântărețul Kid Rock azi, în exclusivistul oraș francez St Tropez, dar mariajul ar putea fi considerat ilegal deoarece nici unul dintre ei nu are viză de rezidență acolo. „Oricine dorește să se căsătorească la St Tropez trebuie să fi obținut viză de rezidență cu cel puțin o lună înainte de căsătorie”, a declarat un oficial al primăriei acestei localități.Pamela Anderson, fosta vedetă din „Bay- watch”, și cântărețul Kid Rock se vor căsători pe iahtul unui prieten comân, unde actrița a sărbătorit recent împlinirea a 39 de ani. Vedeta Playboy va fi îmbrăcată cu o rochie albă și va avea un buchet de garoafe și de crini albi, conform publicației US Weekly. Nuntașii vor fi invitați apoi la o petrecere într-un club de noapte local.

■ Tablourile fostului dic
tator vor fi scoase la lici
tație după ce au stat 
decenii într-o valiză.Londra (MF) - Circa 21 de acuarele și crochiuri, presupuse a fi ale fostului dictator Adolf Hitler, vor fi scoase la licitație pe 26 septembrie, după ce au stat 70 de ani pe fundul unei valize într-un hambar din Belgia. Lucrările au fost realizate între anii 1916 și 1918, în timpul primu-

Acuarelă semnată de Hitler (Foto :EPA)

Mult mai veche
Madrid (MF) - Peninsula Iberică există de a proape 1,2 miliarde de ani și nu de 600 de milioane de ani, cum se credea până acum, este concluzia unui studiu prezentat, ieri, în cotidianul El Pais și care va fi publicat în septembrie în revista Journal of the Geological Society. Un grup de cercetători spanioli a stabilit că formațiunile de granit negru de la Cap Ortegal din Galiția (nordul Spaniei) datează de 1,16 miliarde de ani, se precizează în acest studiu. Până în prezent, cele mai vechi roci identificate în Peninsula Iberică nu depășeau 600 de milioane de ani.

Vor juca poker pe dezbrăcate
Lecții
Los Angeles (MF) - 
Cântăreața Beyonce 
a luat lecții de săru
tat „în stil Holly
wood", în timpul fil
mărilor pentru lung- 
metrajul „Dream- 
giris", pentru că nu 
era sigură de modul 
în care trebuia să-și 
sărute partenerul de 
platou, Jamie Foxx. 
„Ei bine, eu sunt o 
cântăreață, asta este 
ceea ce am făcut eu 
de la început; nu am 
început prin a lua 
lecții de actorie și de 
sărutat", a declarat 
Beyonce. Filmul este 
inspirat din povestea 
cântăreței Diana 
Ross și a grupului 
The Supremes.

■ Cea mai mare partidă 
de poker pe dezbrăcate 
va fi organizată la Lon
dra.

Dublin (MF) - Un agent de pariuri irlandez a anunțat, ieri, că pe 19 august va organiza la Londra cel mai mare campionat de strip-poker, bărbatul primind răspunsuri favorabile din partea amatorilor din mai multe țări.Paddy Power, cunoscut pentru inițiativele sale insolite, a anunțat în glumă acest campi
Se întorc la animația în 2-D5

logică din Zurich se bucură de o înghețată cu fructe, supraviețuind căldurilor de peste 30 de grade. (Foto: epa)

■ Studiourile Disney au 
lansat un nou proiect de 
film de animație, „The 
Frog Princess".

Los Angeles (MF) - Studiourile hollywoodiene Walt Disney au anunțat lansarea urnii nou proiect de film de animație, „The Frog Princess”, care va fi turnat în 2- D, informează allocine.com.Reprezentanții studiourilor Disney au declarat că animația în 2-D nu și-a spus ultimul cuvânt.Contrar anunțului făcut în anul 2004, cu ocazia lansării filmului „O fermă trăznită”, 

Foamea dictează
Londra (MF) - Foamea dictează preferințele bărbaților în materie de femei, astfel că cei foarte flămânzi sunt atrași de femeile mai plinuțe, este concluzia unui studiu care a apărut în Marea Britanie, în The British Journal of Psychiatry.Cercetătorii au rugat studenți dintr-un campus universitar, care intrau sau ieșeau de la cantină, să estimeze pe o scală de la 1 la 7 starea lor de foame. Au concluzionat că bărbații cărora le este foame sunt mai puțin interesați de forma corpului și simt de părere că femeile plinuțe sunt mai atractive, contrar opiniilor bărbaților cu burta plină.în unele societăți unde resursele de hrană sunt limitate, femeile plinuțe sunt cele preferate de bărbați, în timp ce în țările unde hrana este abundentă, femeile slabe sunt preferate de bărbați.

Daniel Radcliffe (Foto: epa)

zile, Festivalul Ladakh, organizat de către armata indiană, sărbătorește spiritul poporului din Ladakh (Foto; EPA)

lui război mondial, pe când Hitler era caporal.Specialiștii de la casa Jef- ferys din Lostwithiel, sud-ves- tul Marii Britanii, care organizează această licitație, au estimat că operele ar putea fi vândute pentru suma de 5.600 de dolari. Responsabilii licitației au afirmat că tentativele de a verifica autenticitatea acestor opere au eșuat.Toate acuarelele și crochi- urile au fost păstrate într-un hambar dintr-o localitate din Belgia, aflată la granița cu Franța. Locurile pictate au fost localizate cu precizie într- un raion care se afla la 24 de kilometri de locul în care a servit Hitler în timpul războiului, au afirmat responsabilii casei de licitații. Picturile arată doar puține lucruri din climatul general de război existent în epocă.Cele mai mici tablouri sunt de mărimea unei cărți poștale, iar cele mai mari au dimensiunea de 20X25 centimetri.
onat pe 1 aprilie. Văzând, însă, afluxul de răspunsuri favorabile primite, bărbatul a decis să pună în practică proiectul și a închiriat Cafe Royal din Londra în vederea desfășurării acestui eveniment. Obiectivul este ca evenimentul să fie înscris în Guiness Book.Purtătorul de cuvânt a mai indicat că jucătorii vor avea la dispoziție un șervețel pentru a-și acoperi părțile intime, în cazul în care cărțile nu voif fi de partea lor. Câștigătorul va primi 10.000 de lire sterline (14.500 de euro).

Studiourile Disney se intorc la tehnologia clasică, considerând că 
animația în 2-D nu și-a spus ultimul cuvânt (Foto: fan)departamentul pentru dezvoltarea filmului de animație în 2-D nu își va închide porțile.
Gol într-o piesă de teatru

Londra (MF) - Actorul britanic Daniel Radcliffe, cunoscut pentru rolul vrăjitorului Harry Potter din seria de filme cu același nume, va debuta pe scena teatrală londoneză jucând nud. Actorul, în vârstă de 17 ani, își va face debutul pe scena de teatru cu piesa scriitorului Peter Shaffer, „Equus”, o dramă despre un grăjdar care a făcut o obsesie erotică pentru cai.în piesă, Radcliffe, care joacă rolul grăjdarului, tre

lulianaNăscută în zodia Berbec, îi plac muzica, lteratura și opera.
(Foto: Traian Mânu)

Proiectul „The Frogg Princess” va fi conceput cu ajutorul acestei tehnologii clasice, prin intermediul căreia au 
buie să simuleze plăcerea: sexuală în timp ce călărește dezbrăcat un cai. Personajul lui este consultat de un psihiatru după ce a provocat orbirea a șase cai cu o ajutorul unei țepușe.Producția Va fi lansată în ianuarie 2007, - iar actorul Richard Griffiths, care a jucat rolul unchiului vrăjtorului, Vernon, în seria „Harry Potter”, va juca rolul psihiatrului, Martin Dysart. 

fost create celebrele filme de desen animat „Albă ca zăpada” sau „Cenușăreasa”.Scenariul și regia acestui film, „The Frogg Princess”, sunt semnate de Ron Clements și John Musker, printre creațiile cărora se mai numără filmele „Aladdin”, „Mica sirenă” și „Planeta comorilor”.
Continuă tradițiaJohn Lasseter, recent promovat în funcția de președinte al departamentului Walt Disney Feature Animation, și-a dat acordul privind acest proiect, precizând că el chiar își dorește ca studiourile Disney să continue tradiția animației în 2-D.

i-estivai Timp de cinci

allocine.com

