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Bătut si tâlhărit, în gară

ansambluri folclorice din 6 țări.

V---------------- -------------------- —

Astăzi la Deva se deschide Festivalul
Internațional de folclor pentru copii și
tineret „Carpatica" la care participă 11

(Foto: CL)

Orăștie (M.T.) - Un bărbat 
de 49 de ani, din comuna 
Mărtinești a fost bătut și 
tâlhărit de doi tineri, dumini-

■ Urmele de sânge de 
pe pantaloni l-au dat de 
gol pe unul din cei doi 
infractori.

5
că spre luni noaptea, în gara 
din Orăștie. Dumitru Tode- 
rici trebuia să ajungă la locul 
de muncă din Sibiu, luni 
dimineața. A plecat de acasă 
în jurul orei 22:00, cu un taxi 
până în Orăștie de unde ur
ma, în jurul orei 3:00, să ia 
trenul spre serviciu. Ajuns în 
gară, a coborât din taxiul cu

care venise și a plătit taxi- 
metristului contravaloarea 
cursei. în acest timp a fost 
observat de cei doi tineri care 
așteptau în gară „prada”. 
Ajuns pe peronul gării, băr
batul a fost înconjurat de ti
neri, care i-au cerut un foc, 
după care au încercat să intre 
în discuții cu acesta, dar au

fost refuzați. „M-au întrebat 
dacă sunt boxer și le-am spus 
să-și vadă de drum și să mă 
lase în pace. Imediat am fost 
lovit în față de unul din cei 
doi, mi-au rupt urechea, și 
am căzut la pământ. Mi-au 
furat banii, 175 de lei noi, 
geanta cu haine și telefonul 
mobil”, declară victima, /p.3

Coșulețul bebelușilor
Deva (I.J.) - De la 1 ianuarie 2007, bebelușii 

care se nasc în spitale vor primi de la stat 
produse pentru îngrijire în valoare de 150 de 
lei, sub denumirea de trusou. Devencele 
spun că asta nu le determină să aibă mai 
mulți copii și nu dau doi bani pe „stimulen
tele” guvernanților pentru a crește demo
grafia. /p.3

Apeluri de urgența
Șoimuș (M.T.) ■ O femeie din localitatea 

Șoimuș, a fost transportată, ieri, de urgență 
la Spitalul Județean Hunedoara - Deva, 
după ce a luat o supradoză de Diazepam. 
Din fericire femeia a fost salvată la timp. 
Tot ieri, ambulanța a fost solicitată să preia 
din localitatea Ilia un copil de un an, care 
a căzut cu capul într-o găleată cu apă și a 
făcut stop respirator, în cele câteva mo
mente de neatenție ale mamei sale. în timp 
ce era transportat de ambulanță spre spi
talul din Deva micuțul și-a revenit.

Accident grav la Lăpușnic
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■ Un băiat de șapte 
ani a fost rănit grav de 
un autoturism în timp 
ce traversa strada.

Lăpușnic (M.T.) - Un copil 
de șapte ani, Daniel A., din 
Timișoara, a traversat strada 
prin loc nepermis și fără să 
se asigure, moment în care a 
fost surprins și accidentat de

un autoturism, pe DN 68 A. 
Accidentul s-a petrecut între 
localitățile Brâznic și Lăpuș
nic. Băiatul a ieșit în fața au
toturismului Renault, condus 
regulamentar de Radu M., de 
33 de ani, din Deva. Șoferul 
a sunat la ambulanță, iar me
dicii l-au preluat pe copil și 
l-au transportat la Spitalul Ju
dețean Deva. Datorită stării 
grave în care se afla băiatul,

medicii au solicitat ajutorul 
unui elicopter SMURD. Nu
meroasele solicitări, au făcut 
ca echipajele acestui serviciu 
să nu ajungă la Deva să-l 
preia pe băiat, astfel, medicii 
de pe ambulanță l-au trans
portat pe micuț la secția de 
neuro-chirurgie de la o cli
nică din Timișoara. Șoferului 
i-a fost întocmit dosar penal 
pentru vătămare corporală.

Tarife CFR
Deva (I.J.) - Prețul bi

letelor de tren poate fi 
majorat ca urmare a creș
terii începând de astăzi a 
tarifelor de utilizare a 
liniilor ferate interne. A- 
cest lucru este posibil du
pă ce compania a renun
țat la calcularea prețu
rilor în euro.
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Grabca: C.I., sursa. TVR

Venituri din turismul balnear

Ponderea

Serviciile 
de tratament

Liberalii din nou sub lupă
■ La solicitarea PNL, 
CNSAS va verifica, până 
pe 15 septembrie, 156 
de membri de partid.

Deva (D.I.) - Președintele 
PNL Hunedoara, Mircia Mun
tean, ne-a declarat ieri că libe
ralii au decis să trimită Con
siliului Național pentru Stu
dierea Arhivelor Securității o 
listă cu 156 de membri pentru 
a le fi verificate dosarele. Lista 
va fi trimisă în cursul acestei 
săptămâni, verificările ur
mând să se încheie în jurul 
datei de 15 septembrie. “După

exemplul dat de societatea ci
vilă, și noi dorim să vedem 
exact cine dintre demnitarii 
partidului, dacă există, a făcut 
poliție politică. Vrem să fim 
un exemplu și să obligăm ast
fel partenerii politici să vină 
să facă și ei același lucru. 
Practic, la nivelul întregului 
partid vor fi verificate 156 de 
persoane”, a spus președintele 
PNL Hunedoara. Acesta a mai 
precizat că din județ vor fi 
verificate 10 persoane, alături 
de el, pe listă, fiind și cei trei 
parlamentari liberali, precum 
și președintele Consiliului Ju
dețean, Mircea Moloț.

Copil din comuna Pui au participat la un program edu
cațional organizat de un grup de belgieni, /p.5
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• încredere. Populația chestionată într-un 
sondaj privind încrederea în liderii partidelor 
politice, efectuat de GURS l-a plasat pe Gigi 
Becali, președintele PNG, pe primul loc, între 
șefi de partide politice, cu un procent de 
5,6% din totalul eșantionului, care numără
1.100 de persoane. (MF)

• Răpire. Mai mulți bărbați înarmați purtând 
uniforme ale forțelor irakiene de securitate 
au răpit, luni,31 iulie, 25 de persoane din- 
tr-un birou situat în centrul Bagdadului. Ră
pitorii au sosit la bordul a 15 vehicule de 
teren și au răpit angajații și clienții aflați în 
incinta unor birouri din cartierul Arasat.(MF)

Un joc de imagine ieftin

Kosovo, 
parte a Serbiei

Belgrad (MF) - Serbia 
va considera în continua
re Kosovo drept parte a 
teritoriului său și va 
respinge soluția declară
rii independenței provin
ciei, a declarat premie
rul sârb, Voislav Koștu- 
nița. „Politica Serbiei 
va fi de a declara Koso
vo drept parte a Ser
biei.", a spus el.

Anchetă în cazul 
Hayssam

Hucurești (MF) - Co
misia parlamentară de 
control a activității SRI 
se va întruni în mâine, 
1 august. Pe ordinea de 
zi figurând ancheta în 
cazul Hayssam, desecre- 
tizarea unor dosare con
siderate de siguranță na
țională și problema ofi
țerilor acoperiți ai SRI 
din redacții. „Rolul nos
tru este de a vedea dacă 
această decizie este con
formă cu legile privind 
informațiile clasificate. 
Aici este vorba despre 
desecretizarea unui 
număr de peste 100.000 
de dosare 
conside
rate de si
guranță 
națională", 
a precizat 
deputatul 
PSD Ion 
Stan.

Ovidiu Tender
(Foto: EPAJ

Tender 
va rămâne 
în arest 
București (MF) - Avo- 
cații lui Ovidiu Tender 
au anun(at luni, că 
vor face plângere 
penală împotriva 
judecătorilor care s-au 
pronunțat, în noaptea 
precedentă, în cazul 
lui Ovidiu Tender, 
precum și împotriva 
procurorilor de 
ședință, considerând 
că se fac vinovați de 
modul abuziv în care 
s-a desfășurat ședința. 
Gheorghiță Mateuț, 
unul dintre avocații lui 
Ovidiu Tender, a 
susținut că plângerile 
vor fi înaintate la Par
chetul înaltei Curți de 

Casație și Justiție și 
că, în contextul 
ședinței de judecată, 
procurorul de ședință 
ar fi instigator, com
plice sau coautor la 
infracțiunile de fals 
intelectual, abuz în 
serviciu și arestare 
nelegală.

■ Vasile Blaga a acuzat 
PNL de necolegialitate 
și lipsă de sinceritate în 
relația cu democrații.

București (MF) - Secreta
rul general al PD, Vasile Bla
ga, a acuzat, în conferința de 
presă de ieri, „monstruoasa 
coaliție", formată din opoziție 
PNL-PC-UDMR, Jocul de ima
gine destul de ieftin" al PNL, 
ura împotriva lui Traian Bă- 
sescu a unor parteneri de Ali
anță și de Coaliție ai demo
craților, precum și lipsa de 
sinceritate a unor liberali.

Liderul PD a arătat că „nici 
orgoliile, nici lipsa de scrupu
le în raportarea de forțe, nici 
ura pe care unii colegi din 
Alianță și din Coaliție o au fa
ță de președinte nu pot duce 
la o asemenea abordare" pre
cum cea din cadrul Birourilor 
Permanente.
PNL respectă legea

în replică la acuzațiile lide
rului PD Vasile Blaga, secre
tarul general al PNL, Dan Mo- 
treanu, declară că Alianța D.A. 
funcționează cât timp se res
pectă legile, iar PNL nu ii poa
te susține pe șeful statului și

Restructurare.
Călin Popescu Tăriceanu: 
„Dacă miniștrii nu au cu
raj, voi decide eu restruc- 
turarea". (MF)

Vasile Blaga, secretarul general al PD. (Foto: epa)

nici pe PD în încălcarea legi
lor sau în ignorarea Constitu
ției. „Democrații trebuie să se 
obișnuiască cu ideea că și pre
ședintele Traian Băsescu este 
dator să respecte legile țării, 
inclusiv în ceea ce privește 
serviciile secrete", afirmă Mo- 
treanu. în opinia lui Motrea- 
nu, declarațiile secretarului 
general al PD reprezintă o în
cercare de a întârzia restruc
turarea aparatului guverna
mental, punând în discuție tot

felul de probleme „care nu 
există".
Reacția PSD

Senatorul Cristian Diaco- 
nescu, purtătorul de cuvânt al 
PSD, consideră că declarațiile 
ministrului Vasile Blaga refe
ritoare la „monstruoasa coali- 
ție“-Opoziție-PNL-PC-UDMR- 
arată că actul de guvernare 
este blocat de dușmănia dintre 
membrii coaliției. Diaconescu 
a catalogat declarațiile secre

tarului general al PD, Vasile 
Blaga drept o „replică dușmă
noasă" față de unele decizii 
ale PNL. „între aceste partide 
nu mai poate fi vorba despre 
o colaborare, ci despre o bă
tălie, despre o dușmănie fjf * 
șă, care blochează actul de gu
vernare și paralizează întrea
ga structură de stat, pe care 
cele două partide o controlea
ză", a declarat senatorul PSD.
Nu există alianțe

Purtătorul de cuvânt al PC, 
deputatul Bogdan Ciucă, a 
declarat cp orice coaliție cu 
păreri diferite de ale PD este 
monstruoasă. Ciucă a apreci
at că „necolegialitatea și lip
sa de sinceritate" la care a 
făcut referire Vasile Blaga, nu 
reprezintă altceva decât relu
area „bătăliei electorale din
tre PNL-PD".

„Faptul că suntem cu toții 
de acord în anumite subiecte 
nu înseamnă că există alian
țe", a mai spus Ciucă. Con
servatorii nu s-au declarat 
suprinși de poziția exprimată 
de Vasile Blaga, arătând că 
„Partidul Democrat a rămas, 
în continuare, susținătorul 
președintelui, indiferent de 
temă și de lege". 4

Demiterea șefilor SRI și SIE
M După ce liberalii au reștî, Ludovic Orban, a decla- form lui Orban, ei se

votat contra, acum PNL 
cere urgentarea actului 
de demitere-numire.

București (MF) - PNL a ce
rut, luni 31 iulie 2006, preșe
dintelui Traian Băsescu fina
lizarea procedurii de demitere 
ale directorilor serviciilor de 
informații și nominalizarea 
de către șeful statului a noilor 
titulari ai acestor funcții, so
licitarea fiind făcută în urma 
ședinței conducerii partidu
lui. Președintele PNL Bucu-

rat, după ședința Comitetului 
Executiv al liberalilor, că fi
nalizarea procedurilor de de- 
mitere-nominalizare ar trebui 
să se facă „cât mai repede po
sibil", respectiv în câteva zile. 
El a precizat că PNL a cerut 
parlamentarilor săi „să mar- 
șeze“ la finalizarea rapidă a 
acestui proces.

Liberalii sunt deschiși la 
orice propuneri pentru func
țiile de directori ai SRI și SIE, 
dar se opun nominalizărilor 
din rândul partidelor parla
mentare. De asemenea, con-

îndoiesc 
că președintele Băsescu „va 
nominaliza un membru mar
cant din partide". în ce îi pri
vește pe lucrătorii de carieră 
din serviciile de informați^1 
Orban a spus că trebuie s 
ocupe poziții secundare în 
management.

Liberalii au opinat, din noul 
că noii directori ai serviciilor 
trebuie să aparțină societății 
civile și să nu aibă „umbre" 
în activitate, această condiție 
fiind o altă garanție că soci
etatea civilă controlează în 
mod real aceste instituții.

Bombele israeliene ucid din nou în Liban1
NATO a preluat comanda

Kabul (MF) - NATO a preluat, luni 31 iulie, 
comanda operațiunilor militare din sudul 
Afganistanului de la coaliția condusă de 
Statele Unite, pe fondul intensificării vio
lențelor provocate de militanții talibani din 
regiune. „NATO se află aici pentru o peri
oadă îndelungată și va rămâne atât timp 
cât Guvernul și poporul afgan vor avea 
nevoie de ajutorul nostru", a declarat gene
ralul britanic David Richards, comandan
tul Forței Internaționale de Asistență pen
tru Securitate (ISAF). NATO își va extinde 
operațiunile în șase provincii și va folosi 
militari din Australia, Canada, Marea Bri- 
tanie, Estonia, Danemarca, Olanda, Româ
nia și Statele Unite. Generalul Richards va 
avea în subordine 8.000 de militari, de două 
ori mai mulți față de efectivul comandat de 
colegul său Eikenberry, la sfârșitul anului 
2005. Militarilor NATO li se vor adăuga și 
forțele de securitate afgane, pe măsură ce 
vor fi antrenate și echipate.

■ Ministrul israelian al 
Apărării: Israelul nu va 
accepta o încetare a fo
cului imediată în Liban.

Tyr (MF) - Artileria israe- 
liană a reluat, luni, 31 iulie, 
bombardamentele în sudul Li
banului, în special asupra lo
calităților Jebbine, Kafra, situ
ate la sud de Tyr, precum și 
asupra regiunilor Arkoub și 
Rachaya Al-Fakhar. Un civil 
a fost ucis duminică seara în 
cursul unei raid israelian des
fășurat asupra orașului de gra
niță Deir Harfa, cu puțin îna
inte de intrarea în vigoare a 
unui armistițiu de 48 de ore, 
decretat de armata israeliană.

Ministrul israelian al Justi
ției, Haim Ramon, a afirmat, 
luni, că suspendarea atacuri
lor aeriene asupra Libanului 
pentru 48 de ore nu înseam
nă sfârșitul „războiului" împo
triva Hezbollah.
Lupta continuă

Ministrul israelian al Apă
rării, Amir Peretz, a declarat, 
luni, că Israelul nu poate ac
cepta o încetare a focului ime
diată în Liban. „Ca om al pă
cii, afirm că ne este interzis 
să acceptăm intrarea în vigoa
re a unei încetări imediate a 
focului", a declarat Peretz, 
într-o ședință extraordinară a 
Parlamentului israelian, con
sacrată situației din Liban. Ofnsiva israeliană a făcut încă o victimă. (Foto: epa)

Scrisoare de amenințare Iranieni blocati în Turcia

Forțe de securitate afgane se vor alătura NATO.
(Foto: EPA)

Bruxelles (MF) - Autorită
țile belgiene au găsit pe ae
roportul din Bruxelles, o scri
soare care conținea amenin
țări la adresa companiei ae
riene israeliene El Al, a anun
țat un purtător de cuvânt al 
procuraturii belgiene.

Agenția de știri Belga a 
precizat că scrisoarea inclu
dea referiri la ofensiva is
raeliană din Liban. „Este o 
amenințare cu un atac, așa 
cum sunt multe dintre cele pe 
care le primim. O vom ur

mări pe aceasta", a declarat 
Estelle Arpigny, care a pre
cizat că scrisoarea a fost gă
sită într-o toaletă a aeropor
tului din Bruxelles. Sediul cen
tral al El Al din Bruxelles a 
refuzat să comenteze inciden
tul, confirmând numai că ac
tivitatea companiei se desfă
șoară normal. Mai mult de 
5.000 de persoane au demon
strat la Bruxelles, protestând 
față de bombardamentul is
raelian de la Cana, soldat cu 
moartea a zeci de civili.

Teheran (MF) • Turcia a 
refuzat accesul unui grup 
de 50 de studenți islamiști 
iranieni, care voiau să ajun
gă în Liban pentru a lupta 
împotriva armatei israelie
ne. „După cinci zile de aș
teptare, polițiștii iranieni 
ne-au autorizat în cele din 
urmă să ajungem la grani
ță, dar polițiștii turci au pus 
ștampile de interdicție de 
intrare pe pașapoartele noas
tre și ne-au refuzat acce-

sul", a declarat Ami Tafre- 
shi, unul dintre studenții 
care au manifestat în fața 
ambasadei turce la Teheran. 
Studenții participanți la de->- 
monstrație au denunțat „iiM ■ 
fluența sionismului în Tur- * 
cia“ și alianța acestei țări 
cu Israelul. Studenții se a- 
dunaseră în fața marelui 
cimitir din Teheran, de un
de au plecat spre granița 
cu Turcia, pentru a ajunge 
via Siria, în Liban.
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• Post. De astăzi până în data de 15 august 
creștinii ortodocși se află în postul
Sântămăriei. Singura zi cu dezlegare din post 
este pe 6 august, când este rânduită 
sărbătoarea „Schimbarea la Față" și se poate 
mânca pește. (C.P.)

Cine nu-și amintește de 
vremurile de dinainte 
de pogorârea Băsescianului, când PSD-ul era 

mare și dolofan, de plesnea de bunăstare și 
dădea pe dinafară pe motiv de membrii bulu
ciți la ușa sediului cu trandafiri? Dar toată 
dodoloțenia PSD-ului de altă dată a ajuns 
ceva de miru' lumii. A slăbit bietu' partid, de 
când nu mai suge din ciolanul puterii, mai 
ceva decât fata împăratului Roș din lipsă de 
pețitori săraci și cinstiți. Chiar dacă coastele 
nu i le zărim încă, pare să nu mai fie mult 
până la clipa când n-om mai avea ce mem
brii (sau membre, ori alte organe), să-i 
numărăm.

Părinți
5

■ Coșul-bebe, de 150 
lei, va fi acordat doar 
pentru copiii născuți în 
maternitate.

INA JURCONE____________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - „Trusoul” bebeluși
lor se va acorda o singură 
dată, la ieșirea din materni
tate, și conține produse pen
tru îngrijirea nou-născuților, 
cum ar fi creme, pudre, haine 
și lenjerie. De achiziționarea 
produselor, transportul și dis
tribuirea acestora la spitalele 
din județ se va ocupa Consi
liul Județean prin Direcția 
pentru Protecția Copilului. 
Inițiativa legislativă nu va

„Lacrimi de crocodil" pe

Rămas doar cu un deputat (că somnul Iu' 
Păunescu pe fotoliile Senatului nu poate 
trece, oricât am vrea, drept sforăială parla- 

Ah mentară), PSD-ul hunedorean primește lovi- 
” tură după lovitură și la Consiliul Județean. 

Căci din 11 consilieri, de nu ne ajungeau 
deștele de la mâini să-i numărăm, acum abia 
de mai fac umbră pardoselii din CJ vreo 
șapte. Și n-am prea băga unghiile-n foc că 
cifra s-a stabilizat. Plecarea lui Ionel Moș de 
pe baricadele șubrede ale PSD-u|ui (și 
acceptarea titulaturii provizorii de indepen
dent) arată că treaba aia cu verificarea 

ml cadrelor de nădejde n-a prea funcționat. Ciu- 
W dat cum descoperă unii, după aproape un 

deceniu de trai bun și masă profesorală 
bogată, că partidul care i-a alăptat atâția ani 
avea sânul otrăvit. Totuși, nu-i păcat că unii 
pleacă dintr-un partid, ci-i minunea lumii că- 
s primiți în altul!

fața hoțului 
■ Unul din cei doi 
infractori a plâns pen
tru a demonstra că 
regretă fapta comisă.

Orăștie, Deva (M.T., T.S.) - 
După ce a fost lovit, Dumitru 
a căzut pe peronul gării. Când 
și-a revenit a anunțat Poliția 
TF. în urma descrierii făcute 
de bărbat, s-a reușit identifi
carea celor doi tâlhari. Paul 
Cosmin Nagy, de 20 de ani, 
din Orăștie, a fost recunoscut 
de victimă, iar pe pantalonii 
acestuia au fost găsite urme

Poveste cu droguri și drogați

Restricție ridicată
■ .
te București (D.I.) - Compania Națională de 

Autostrăzi și Drumuri Naționale din Româ
nia a ridicat, ieri, restricția de circulație a 

•vehiculelor cu masa totală autorizată de 
peste 3,5 tone, în cazul majorității șoselelor, 
interdicția fiind menținută doar în 13 
județe. Decizia de a interzice circulația 

* vehiculelor grele între orele 12.00 și 18.00, 
a fost adoptată la începutul săptămânii tre
cute ca urmare a înregistrării unor tem
peraturi ridicate, care afectau sectoarele 
de drum asfaltate. Restricția de circulație 
impusă vehiculelor grele a fost menținută 
în județele Arad, Dolj, Dâmbovița, Galați, 
Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Timiș, Teleorman, 
Mehedinți, Vâlcea și Vrancea.

■ Un fost consumator 
de droguri se confe
sează, în exculsivitate, 
Cuvântului Liber.

Tiberiu Stroia
tiberlu.strola@informmedia.rc)

Deva ■ îl cheamă Daniel și 
are 19 ani. în urmă cu patru 
luni a vrut să vadă cum este 
să te droghezi. Așa a ajuns 
clientul vânzătorilor de 
droguri. „Prima pastilă de

Microbuze școlare pe sate

Neadaptarea vitezei la condițiile de 
trafic poate duce la astfel de accidente, sol
date din fericire numai cu pagube mate
riale. (Foto: T. Mânu)

Deva (D.I.) - Ministerul 
Educației și Cercetării va 
achiziționa 500 de microbuze 
școlare, câștigătorul licitației 
urmând să fie desemnat în 
cursul acestei săptămâni. 
MEdC a primit, până pe data 
de 17 iulie, opt oferte pentru 
participarea la licitație, care a 
fost organizată pentru a doua 
oară deoarece inițial nu au 
fost întrunite criteriile din 
caietul de sarcini. Firma câști
gătoare va livra inspecto
ratelor școlare, până la 10 de
cembrie a.c., un număr de 450 
de microbuze cu o capacitate 
de 17 locuri și 50 de microbuze 
de 9 locuri. Dintre acestea, un

Scumpiri la mâncare 
și la servicii

Deva (C.P.) - Pâinea se 
scumpește de astăzi cu apro
ximativ 10%, scumpire cauza
tă de aplicarea unor taxe mai 
mari din partea Autorității 
Naționale Sanitar-Veterinare 
și pentru Siguranța Alimen
telor. Românii vor fi obligați 
să scoată din buzunar 400-500 
de lei vechi în plus pentru 
fiecare pâine cumpărată.

Societățile comerciale vor

„stimulați" cu

Angelica Manea Simona Fodor Daniela (Foto: CL)

stimula natalitatea, iar ofer
ta făcută este derizorie, susțin 
cele care așteaptă deja un 
copil. „Am aflat că se nasc 
cam 200000 de bebeluși pe an, 
în toată țara. E praf în ochi 
ce scoate din buzunar Con
siliul. Eu fac copilul pentru 
că vreau să-l fac, dar nu cred 

de sânge, care ulterior s-a sta
bilit că sunt de la Dumitru 
Toderici. Polițiștii au reușit 
să recupereze 45 de lei noi și 
telefonul mobil al victimei. 
Cei doi au fost prezentați in
stanței, care a emis pe nume
le lor mandate de arestare 
preventivă pentru 30 de zile.
Incredibil!

Cei doi tineri care, în noap
tea de sâmbătă, au tâlhărit 
două persoane în barul Reno 
din Deva, au fost puși în li
bertate de către judecător. 
Asta după ce polițiștii hune-

Extasy a fost gratis. Dar nu 
oricine poate ajunge la ea. 
Trebuie să faci parte din 
gașcă, sau să fii „filat” o 
perioadă.

Băieții își dau seama ime
diat că vrei droguri. Dacă 
treci de filaj devii clientul lor. 
Barurile din municipiul Deva 
unde am reușit să cumpăr 
droguri sunt dintre cele cu 
nume bune. Unu' Cristi Ți- 
ganu' se oțupa cu distribuția 
lor”, spune Daniel.

După câteva luni, Daniel a 

număr de 118 microbuze vor 
fi alocate inspectoratelor 
școlare din Ardeal. “Și noi am 
solicitat un număr mai mare 
de asemenea autovehicule, 
atât pentru unitățile școlare 
care au fost comasate, cât și 
pentru alte școli din mediul 
rural, până la care copiii tre
buie să se parcurgă distanțe 
mari. în plus ni s-a promis un 
microbuz pentru ISJ, dar deo
camdată așteptăm”, ne-a 
declarat Simion Molnar, 
inspector general , adjunct în 
cadrul IȘJ Hunedoara. Prețul 
unui microbuz variază între 
17.000 și 25.000 de euro, fără 
taxe.

trebui să plătească, începând 
din această lună, sume cu
prinse între 50 și 5000 de euro 
pentru controalele pe care 
autoritățile le efectuează la 
unitățile respective. în plus, în 
noul val de scumpiri se re
găsesc băuturile spirtoase și 
țigările, al căror preț se va 
majora cu 10-15%. Majorări se 
vor aplica la prețul carbu
ranților și la utilități. 

că îmi voi putea permite să 
fac mai mult de un bebe. Ce 
trusou pot să primesc de 150 
de lei, când doar un cărucior 
costă 100 lei?”, apreciază Ro- 
dica Iosifaru, din Deva.

Femeile care nasc acasă nu 
primesc „coșulețul”, spune 
Legea „Coș-bebe”. Legea însă 

Au tâlhărit un om pe peronul gării (Foto: CL)

doreni si-au făcut datoria și 
au reușit să-i aducă în fața 
instanței. Cei doi, Petru M. de 
19 ani din Deva și Dorin F., 
de 23 de ani din Petroșani i- 
au deposedat de bunuri pe 
Ionel S. din Constanța și 
Viorel T. din Drobeta Turnu 
Severin. Judecătorul care a 
dispus eliberarea celor doi se 

intrat în conflict cu dealerul. 
„Nimeni nu-ți dă droguri pe 
datorie. Eu aveam nevoie de 
droguri și dealerul nu mi-a 
dat. De aceea vreau să mă 
răzbun pe ei”, declară Daniel.

Fostul consumator de 
droguri susține că o pastilă 
de Extasy este vândută cu 
300.000 de lei vechi. „Dacă 
vrei cocaină sau heroină tre
buie să ai <pile> mari de tot. 
Dar și acestea se vând în 
cluburi selecte”, susține 
Daniel.

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.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437.

JURNAL

150 lei
lasă la latitudinea autorită
ților locale o posibilă acor
dare de haine și lenjerie din 
partea statului în momentul 
în care se înregistrează copi
lul la Starea Civilă. Ideea 
acestui proiect se dorește o 
preîntâmpinare a abandonu
lui nou-născuților în mater
nități. „E o sumă prea mică, 
dar e ceva. Unii se bucură de 
sumă”, crede Daniela. „Suma 
e derizorie. Asta nu crește 
demografia și nici abandonul 
în maternitate. Cred că râd de 
noi”, consideră Simona Fo
dor. „Nu poți crește un copil 
cu suma asta. Sunt atât de 
multe cerințe imediat după ce 
ieși din spital! Eu am im copil 
și sigur nu mai fac altul”, 
apreciază Angelica Manea.

numește Miertoiu Aurel. 
Nimeni nu-și poate explica 
gestul acestuia mai ales că, 
cei doi, au avut antecedente 
penale. Ieri, autorii tâlhăriei, 
râdeau de polițiștii care i-au 
adus în fața instanței. La 
întrebarea „cum este posibil 
așa ceva ?” ne va răspunde 
poate judecătorul Miertoiu...

Seminar
Deva (I.J.) - „Cadrul 

Strategic Național de 
Referință 2007-2013 și Pro
gramele Operaționale” 
este tema seminarului or
ganizat de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională a 
Regiunii Vest, la sediul 
CJ Hunedoara, seminar 
în care se vor dezbate 
strategii de referință, 
creșterea competitivității 
economice și dezvoltarea 
resurselor umane.

CONCURS

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberlu.strola@informmedia.rc
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Ziua veteranilor de război______ ___________ _
Sua Confederației Elvețiene________ _____________________

1901 - Vede lamina tiparului primul tratat consacrat Istori
ei limbii române, «Hlstoire de la langue 
roumaine» de Ovid Bensușianti.
1936 - S-a născut creatorul de moda
Yves Saint-Laurent (foto)._____________
1949 - S-a născut Mugur Isărescu, gu
vernatorul Băncii Naționale a României.
1999 - Consiliul de Administrație al 

Băncii Naționale Române a retras licența de funcționare 
a Bancgrex, punând capăt istoriei celei mai cunoscute 
bănci românești, care a activat ;i înainte de 1989.
1952 - S-a născut actorul Horațiu Mălăele._____________
1877 - Armata Română trece Dunărea, în războiul pen
tru cucerirea independenței. In 1990, Liga Română a 
Veteranilor de Război a ales această zl pentru a-i omagia 
pe veterani.

Nori risipiți. Maxima va fi de 33°C, iar 
minima de 19°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Nori risipiți, posibil ploaie. 

Maxima va fi de 32°C, iar minima de 18°C.
Joi. Nori risipiți. Temperatura maximă 

va fi 28°C, iar minima va fi de circa 20°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________ ________
31 L Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea; Sf. 
Gherman, episcop de Auxerre
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Berbec
S-ar putea să aveți parte de ® zi dificilă, cu numeroase 
probleme de rezolvat la locul de muncă și acasă. Aveți 
idei originale și valoroase, care vă sunt de mare ajutor. -

Taur

Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dum
neavoastră, mal ales pe plan sentimental. Relațiile cu 
partenerii de afaceri sunt favorizate. g"

Gemeni

Puteți investi cu încredere în afaceri, pentru că parcurgeți 
o perioadă favorabilă, în care faceți alegeri Inspirate. Puteți 
rezolva probleme financiare foarte dificile.

După o perioadă de dezamăgiri pe plan sentimental și în 
relațiile sociale, puteți spune că ghinionul s-a terminat pen
tru dum.ieavoastră.

Este 0 zi favorabilă negocierilor și comunicării. Ir cursul 
dimineții sunteți nevoit să plecați intr-o călătorie ta Intere
sul hmiliei. întâmpinați unele diieuRă|i.

Fecioară

Reușiți, în sfârșit, să rezolvați 0 problemă financiară. Este 
b zl favorabilă afacerilor și aveți ocazia să finalizați lucrări 
începute cu mult timp în urmă.

Scorpion

Aveți ocazia să mergeți într-o excursie cu prietenii. Ar fi 
bine să nu vă eschivați. Nu va mai gândiți la cheltuielile 
pe care le presupune excursia! Meritați să vă relaxați.

Săgetător .:: , ■:

Aveți iiei bune, sare merită să fie puse ta padlcă. Pentru 
a realiza ceea ce s-ați propus, trebuie să depune|l eforturi 
susținute și să acceptați ajutorul prietenilor.

Calendar Greco-Catolic____________________________
31 L Preserbarea scoaterii S Cruci. S Eudochim, c (+ 840). 
ăS Ignațiu de Loyola (+ 1556)]. în timpul săpt. Ap și Ev 
săpt. a 8-a dR.

Calendar Romano-Catolic_________________________
31 L Sf. Ignațiu de Loyola, pr. “

Soluția fotogramei din numărul precedent: FOC - SENINA - uz - LICURI
CI - NESAȚ - NUL - NET - ASTE - NA - AVUTA - RO - ITE - V - CARAS - LAI - O 

- BR - CATA - DP - ACETAT - IMPAR - CA - OJE - R - ARA - IMENS - AUIT

Capricorn

Reușiți să rezolvați ■ problemă sentimentală. Relațiile cu 
persoana iubită sunt excelente și aveți mari șanse fle reușită 
în tot ce v-a|i propus să faceți împreună.

ÎNTRERUPERI AP*, RAZ, CURENT

Energie electrică ______________________
Furnizarea energiei electrice va fi Mreruptă între orele:
- 8.00-18.00 - Dumbrava de 80S Dumbrava de Sus și 

Toplița;
- 10.00-10.30 - Călan (parțial);
- 11.00-14.00 - Săcel, Valea Sângeorz, Crișeni și Călan 
Băi.

Gaz metan___________  ,________________________ '
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, între 
orele:
- 09:00-15:00 - Bl.13 și Strada 22 Decembrie.

Apă________ __________________ _
Furnizarea apei nu va fi întreruptă.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 500 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august. Cuvântul liber vrea sâ*i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect integrama apărută In fiecare ediție 
a ziarului și trlmlte-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la ORI, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 august în prezenta unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT 1N RONURI VALORICE.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8606. 
Persoană de contact Magdalena Șerban. 
La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.

1 1
| Nume................................................... q|(
! Prenume..............................  I
1
! Adresa.........
! ......................... .. Tel............................ !

I Localitatea .. 1

• " _s’

Aveți capacitatea de a vă adapta cu ușurința unor situații > 
noi și de a lua rapid decizii inspirate. puteți ocupa de 
probleme serioase de afaced sau ale familiei.

v-i

Pui cu țelină
Ingrediente: 300 g came de pui, 1 albuș 

mic, 2 linguri de amidon, 1 țelină, 1 ardei 
iute, 1/2 ceapă mică sau un fir de ceapă ver
de, 1 linguriță de ghimbir tocat, 1 linguriță 
de zahăr maro (light brown sugar), 1 lingură 
de vin de orez chinezesc, sare.

Mod de preparare: Se taie țelină în felii 
subțiri (1-2 mm). Ceapa se taie cubulețe mici, 
iar ardeiul în felii subțiri. Se taie puiul fâșii 
de lățime 0,5 cm. Se amestecă într-un vas 
cu amidonul, sarea și albușul bătut ușor. Se 
încălzesc 2-3 linguri de ulei și se prăjește pu
iul avându-se grijă să nu se lipească bucățile 
între ele. Când s-a prăjit se scoate și se ține 
la cald. Se poate pune pe un șervețel să se 
absoarbă surplusul de ulei. Se încing 2 lin
guri de ulei în același vas și se pune țelină, 
ardeiul iute, ghimbirul, ceapa. Se amestecă 
3 minute. Se adaugă puiul, sarea, zahărul, 
vinul. Se pot adăuga la sfârșit și câteva pi
cături de ulei de susan. Se servește cald cu 
orez.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Regina indiană (Iove 
▼ Gl story musical, Anglia, 

2002). Cu: Preeya Kali- 
das. R.: J. Wooding 

9:45 în vremuri de 
cumpănă 

10:35 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni 
(r)

11:30 Bucuriile muzidi. 
Scenograful Cătălin 
lonescu Arbore 

12:05 Misterele din Sankt 
Petersburg (r) (s)

13:00 împreună pentru 
natură (r)

13:30 Desene animate. 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
14:30 Cony și restul lumii (s) 
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară

17:00 Cony și restul lumii (s) 
1730 Doctor Becker (s) 
18:00 Misterele din Sankt 

Petersburg (s)
19:00 Jurnalul TVR. Sport

■ 

s

i

I. 
î 
f.

» 
*

2020 Cursă
* ^'(comedie de acțiune, 

Franța, 2002). Cu: 
Roschdy Zem 

22:10 CSI - Crime și investi- 
0gații (serial). Cu: 

William LPeterson, 
Marg Helgenberger 

2335 50 de ani de divertis
ment îri 50 de emisiuni 

24:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

0:20 Cine apasă pe 
*Htăgad7 (thriller come

die, SUA, 2002). Cu: 
Pete Postlethwaite, 
Neil Morrissey

230 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

330 Agenții Zero-Zero (r) 
H (comedie polițistă, 

Franța/Anglia, 2004)
430 Bucuriile muzicii (r) 
5:10 CSI - Crime și investi- 

0gații(s, r)
545 Integrame despre inte

grare (3 episoade)

nătărăi

Pești

830 Ciocolată cu piper (s). Cu: 
Murilo Benicio, Mariana Xime-

Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

10:00 Icstrim tivi (r) 
10:30 Vrei Teg, ai Teol 

(reluare) 
12:00 Dispăruți fără urmă 
0 (film serial, 

reluare) 
135)0 Știrile ProTv 
14:00 In slujba dreptății 
r ra^artea
' «(thriller, SUA, 1999). 

Cu: Craig T. Nelson, 
Richard Crenna, 
Amanda Detmer, 
Joanna Cassidy. 
Regia: 
Jean de Segonzac 

16:00 Tânăr și neliniștit
0 (film Serial) 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Familia Bundy
0 (film serial) 

18:30 La Bloc (reluare) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Sub lava de foe
rO(acțiune, SUA, 2006).

Cu: Reiko Aylesworth, 
Xander Berkeley, Ryan 
Spike Dauner, Michael 
Durrell. R.: Ian Gilmore 

22:15 Meseriașii (serial) 
23:00 Știrile ProTv. Sport

Vreau să fiu mare 
24:00 Walker, polițist texan 

13(ep. 7, acțiune, SUA
1993). Cu: Chuck No
rris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

1:00 Familia Bundy (r) 
130 Meseriașii (r) 
1:55 Omul care aduce

cartea (r) 
2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 La Bloc (r) 
330 ProVest (r) 
4:15 Profeții despre trecut

(r)
530 ProMotor

(reluare)
6:00 Teo (reluare)

ș

t

I

I

!
f

i 
i 
i!

I

I 
t

i

i

♦
i

Aveți ocazia să vă dovediți talentul și creativitatea. Puteți 
să vă bazați pe intuiție. Petreceți bupâ-amiaza alături de 
partenerul de viață șl de persoane din familie.

1 ’.'î.

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

7:00 Știri
9:00 in gura presei 

(reluare). 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Fete și băieți (serial) 
12:00 Anastasia
0 (film serial, dramă, 

Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov 

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

13:45 Mirajul dansului 
Y g(dramă, SUA 2000).

Cu: Peter Gallagher, 
Susan MayPratt, 
Amanda Schull. 
Regia: Nicholas Hytner 

16:00 Observator 
16:45 Secretul Măriei
El (film serial) 

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport
Meteo

20:45 Tablou de nunlă
(divertisment) 

2300 Observator 
cu Letip'a Zaharia.
Sport 

24:00 Lege și ordine: 
0 ‘........................Brigada spedală 

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

1:00 Stagiarii 
0 (film serial)

130 Concurs interactiv 
230 întâmplări hazlii 
0 (serial) 

330 Anastasia 
g (film serial,

reluare) 
445 Dădaca

(film serial)
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I
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7:00 Spellbinder (s, r) 7:30 
Lecția de engleză 8:05 Cronici 
mediteraneene 9t00 Sărutări; nez, Priscila Fantin 1030 lu- 
furate (r) 10:00 Plaja lui Mă
ruță (transmisiune directă) 
1130 Caracatița (r) 1230 Ex
pediție în necunoscut Saami 
- Origini (I) 13:00 Motocidiștii 
pofticioși (r) 13:35 Telesho
pping 14:00 Spellbinder (s) 
14:30 Aventuri secrete (s) 
15:00 împreună în Europa. E- 
misiune în limba germană 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Lecția de engleză (r) 17:00 
Mărturii, lancu și Capestrano 
(p. II) 1735 Sărutări furate 
(s)18:30 CE de Natație 20:00 
Școala părinților (documentar, 
M. Britanie, 2004) 2035 Cara
catița (s) 21:30 Ora de știri 
2230 Fetele din Piața Spania 
(dramă) 0:15 Futurama (d. a.)

10:30 Căsătoriți pe viață (s, 
SUA 2001). Cu: Donal Logue, 
Megyn Price, Kevin Corrigan 
11:35 Desene animate: Mr. 
Bean 1200 Look who is wi
nning 1305 Căsătoriți pe via
ță (serial, SUA, 2001). Cu: Do
nal Logue. 13:35 Cosby (s) 
14:00 That's 70's show (s) 
1430 Fetze Fetze (r) 1530 în
fruntarea (r) 1600 Naționala 
de bere 16:30 Elisa (serial) 
1730 întreabă-l pe Gabi1830 
Știri 20:00 Taxi Driver 21:00 
Pitici de vară 22:00 Știri Na
țional TV 22:30 Film artistic

PRO CINEMA
9:35 Marcelino, pan y vino 
(s, r) 1030 Lumea PRO CINE
MA (r) 1145 Echipa de elită (r); 
12:45 Cheers (r) 13:45 Marce
lino, pan y vino (s) 14:15 Kryp- 
to, câinele meu (s) 1445 Visuri 
americane (r) 16:00 Echipa dei 
elită (r) 17:00 Echipa de elită 
(s) 18:00 Echipa de elită (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Bette! (ep. 11-12, co
medie, SUA, 2000) 21:001 
Ghici ce-mi place la tine (s) 
22:00 Cacealmaua lui Coogan 
(dramă, SUA, 1968)

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

birea mea, păcatul (s). Cu: 
Yahdira Carillo, Sergio Sendel, 
Alexis Ayala, Alessandra Ro- 
saldo 11:30 Celebritate (r) i 
1230 Minciuna (s) 13:30 în
ger sălbatic (s) 15:30 Marilyn 
(s) 16:30 Visuri fără preț (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1825 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s) 20:30 La Tor- ] 
™^<^13 ??aSL ' M (romantic? SUA?"2'oO4).

........................  *' ~ 21:00 Figuranți (Ep. 1, comedie, 
SUA 2005). 2130 Figuranți 
(Ep. 2, comedie, SUA 2005). 
22:00 Sub Pământ S.R.L: Mă
nâncă o piersică (s) 22:50 
Conspirația tăcerii (dramă, 
Marea Britanie, 2003).

unii (s) 22:30 Niciodată nu e ; 
prea târziu (dramă, România, 
2006) 23:30 Celebritate (s) 
030 Povestiri adevărate (r)

8:40 Mariana - Prețul inocen
ței (r) 9:40 Sunset Beach (s) 
10:40 Dragoste și putere (r) 
1130 Tele RON 13:00 Garito 
-p. I+I116:05 Dragoste și pu
tere (s) 17:00 Miss World Ro
mânia 2006 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1800 Focus 19:00 
Mariana - Prețul inocenței (s). 
Cu : Daniela Alvarado, Juan 
Carlos Garda, Mimi Lazo. R.: 
Otto Rodriguez 20:00 Forța 
legii (serial, acțiune/thriller, 
SUA, 2005) 2100 Num3r3 (s) 
22:00 Totul despre sex (s) 
22:30 Focus Plus 2330 Trăs
niți în N.A.T.O. (r) 2400 Miss 
World România 2006 (r)

9d)0 Fan X.Videodipuri 10d)0 
Euromaxx (r) (documentar) 
1030 Euroblitz (r) (documen
tar) 11 dX) Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Emisiune reli-f 
gioasă (r) 1230 Teleshopping 1 
13:05 Un nou început (r) (do- ’ 
cumentar) 14:00 Teleshopping 
14:35 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 15:35 Euroblitz:; 
Oamenii și politica (r) (docu- > 
mentar) 16:00 Nașul. Talk-; 
show cu Radu Moraru (re-! 
luare) 18:00 6! Vine presai 
20:00 Nașul. Talk-show cu • 
Radu Moraru 22:00 No Co
mment 24:00 Știri. Emisiune 
informativă

12:40 Rolul vieții (dramă. 
Franța, 2004). 1420 Copilu' 
Iu' tăticu (comedie, SUA,
2004) . 1545 Din prea multă 
dragoste (comedie, SUA,
2005) . 17:30 Răzbunarea fe
meii de vârstă mijlocie (dra
mă, SUA 2004). 19:00 Juma-

12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1400 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 1700 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii Re
alității 1800 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:15100% cu Robert Turces- 
cu 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:55 Prima ediție 
2200 Oamenii Realității 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Realitatea all-inclusive 2400 
Realitatea de la 24:00

DISCOVERY

800 Versailles-ul se dezvăluie 
900 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Natura în stare brută 
11:00 Mașini extreme 1200 
Motociclete americane 1300 
Jafuri imposibile 1400 Ver- 
sailles-ul se dezvăluie 15:00 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
16:00 Brainiac. Maniaci al 
științei 17:00 Curse 18:00 
Automobile americane recon
diționate 1900 Mașini extre
me 2000 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 0 pradă mortală 2300 
La un pas de moarte 24:00 
Mașini pe alese: Porsche
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Animație pentru copiii din Pui
www.pescuitul.ro
Deva (C.P.) - Acesta este cel mai mare site dedicat pes
cuitului sportiv din România. Conține informații despre 
bălți și taxe pescuit, forum despre pescuit.

l

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

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

Primăria Municipiului Deva____________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

■ 25 de belgieni au 
oferit o săptămână de 
vis copiilor din comuna 
Pui prin joc și imagine.

Ina Jurcone
lna.jurcone@informmedia.ro

Pui - Veniți în România de 
peste 10 ani pentru a aduce 
bucuria în rândul copiilor, 
Grupul Horizon, din Belgia, a 
poposit pentru o săptămână 
în comuna Pui.
Organizatori pregătiți

„Un an întreg muncim să 
strângem bani. Cu ei venim 
în România, alegem un sat și 
ne jucăm cu copiii. Totul pe 
cheltuiala noastră. Avem spe-

(Foto: CParticipanții la programul organizat de belgieni

T --Ir

-Si

psihologi, bucătari, învăță
tori, ingineri”, spunea Jasmi- 
na Fiasse, lidera grupului
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în județ_______ __
DN 66 Bâcia - Călău
DN 7 Ilia - Burjuc - Zam

CUBS VALUTAR RNR ■ 01.08.2006
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1 euro 3,5458 lei
1 dolar american 2,7799 lei
1 gram aur 56,9241 lei
1 liră sterlină 5,1858 lei
1 franc elvețian 2,2556 lei

cialiști din toate domeniile: Horizon.

Copii participant la unul dintre jocuri (Foto: CL)

Pentru comună a fost o 
noutate absolută, pentru că 
nu au avut niciodată străini 
în sat și mai ales care să rea
lizeze activități cu copiii.
Animație prin jocuri

„Grupul a venit pe cheltu
ială proprie. Ei și-au pregătit 
mâncarea și materialele pe 
care le-au folosit cu copiii. 
Noi le-am pus la dispoziție 
școala generală unde au dor
mit și unde au realizat o par
te din activități cu copiii”, de
clară Victor Stoica, primarul

comunei. Vizite, jocuri, bric 
laje speciale, realizarea c 
imagini și felicitări au însi 
mat o săptămână de except: 
pentru copii, care au învăț! 
să cânte piese din repertori 
școlar francez.

„Entuziasmul copiilor 
demonstrat că implicarea be 
gienilor în timpul liber i 
copiilor a fost un succes. i 
clar, și pentru ei a fost o exp< 
riență inedită, întrucât a 
luat contact cu adevărata vii 
ță de la țară”, conchide Vii 
gil Butaș, învățător.

TRANZACȚII BURSIERE
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TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Primesc bani pentru că 
stau în sate de la munte
■ Locuitorii satelor de 
munte vor primi plăți 
compensatorii dacă vor 
înființa ferme.

Deva (C.P.) - Fermierii din 
zonele montane cu handicap 
natural vor primi de anul 
viitor de la Uniunea Euro
peană plăți compensatorii 
cuprinse între 100 și 250 de 
euro la hectar, în funcție de 
altitudinea la care se dezvoltă 
ferma. UE acordă fonduri 
pentru ca satul de munte să

nu se depopuleze și să com
penseze handicapul natural al 
acestor zone - sezon scurt de 
vegetație, fertilitate scăzută a 
solului și acces dificil, susțin 
reprezentanții Direcției pen
tru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală Hunedoara. De aseme
nea, în cadrul plăților acor
date de UE în 2007 se înscrie 
și prima de împădurire a 
unui teren agricol, care se va 
ridica la 5.000 de euro pe hec
tar. Pentru cultivarea unui 
hectar de teren agricol obiș
nuit, din 2007, UE va acorda

Fermierii din satele montane primesc bani de la UE (Foto: cl>

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

Societatea

SNP

- '.-Preț 
închidere (lei/ai 

0.5500

Variație4) $)
-1.79

SIFT 2.2800 1.79
TLV 1.0800 0.00
BRD 17,0000 1.8
BCC 0.5300 0.95
IMPACT 0.4900 - 1.21
BIOFARM 0.5750 0.88
ANTIBIOTICE 1.3600 0.00
A2OMUREȘ 0.1970 2.60
ROMPETROL Q.0837 -5.96
SIF3 1.9700 1.03
SIF5 2.4000 2.13

45-50 de euro la hectar, iar 
statul român 20-30 de euro la 
hectar. Pentru primirea aces
tui ajutor de aproximativ 65-

80 de euro la hectar condiția 
impusă este ca un hectar de 
teren să nu fie divizat în mai 
mult de trei parcele.

suooKir

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.

2 6
■

8
7 4 1 8 9

i
1 5 2 6

3 4 1 9
9 5 3

i 2 4 3 6
3 4 9 5

2 8 6 3 7
9 1

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

Cred că legislația 
este cea care per

mite astfel de lucruri. 
Dacă ar fi legi mai 
drastice probabil că 
toți infractorii ar sta 
acolo unde le este lo
cul.
Lenuța TAmaș, 
Deva

ț egile sunt conce- 
J-Zpute de așa fel în
cât pot fi interpretate, 
în aceste cazuri nu 
știu unde este satis
facția polițistului și la 
ce bun să mai alerge 
după infractor.
Robert, 
Deva

Consider că legisla
ția este deficitară, 

iar unele legi prost 
concepute. Polițiștii 
sunt singurii care a- 
jung să nu mai aibă 
vreo satisfacție profe
sională.
Cosmin TrAsnea, 
Hunedoara

Țn aceste cazuri, im- 
J.plicația guvernului 
este absolut necesară.
Nu cred că legile sunt 
singurele vinovate de 
acest lucru, ci aplica
rea lor este problema
tică.
Romi Raica,
Deva

Sunt convins că nu 
este plăcut pentru 

polițiști să fie puși în 
asemenea postură în 
care infractorul să-i 
râdă în față. Legi a- 
vem, dar din păcate 
nu sunt aplicate.
Liviu HAncilA, 
Deva

Zilele Orașului Hațeg
■ Deschiderea oficială 
a manifestării va avea 
loc vineri, la ora 14, la 
zona de agrement.

Clara Pâs
clara, pas@informniedia.ro

Deva - Zilele orașului Hațeg 
se vor derula în acest an în 
perioada 4 - 6 august.

în programul oferit de 
organizatori, derulat sub titu
latura de Festival cultural- 
artistic „Hațegana” ediția a 
Vll-a, sunt cuprinse târgul 
meșterilor populari, inaugu
rarea halei agroalimentare a 
orașului, o paradă a portului 
popular, Festivalul interna

țional de folclor pentru copii 
și tineret „Carpatica”, simpo
zioane și expoziții de pictură 
și sculptură.
Foc de artificii

Acestea sunt completate zil
nic, la zona de agrement a 
orașului, de demonstrații 
sportive și artistice, cu mu
zică pe gustul tuturor, susți
nute de invitați din județ, din 
țară și din străinătate.

Sâmbătă și duminică sunt 
zilele cele mai încărcate de 
evenimente. în ultima zi a 
manifestării este programat 
un spectacol folcloric de mare 
amploare, care se va încheia 
cu un foc de artificii, au pre
cizat organizatorii.

Locuitorii orașului Hațeg vor 
petrece timp de trei zile, la 
finele acestei săptămâni.

Termene
Deva (C.P.) - De la 1 

ianuarie 2007 termenele 
de depunere a declara
țiilor privind impozitele 
și contribuțiile aferente 
veniturilor din salarii, și 
implicit a termenelor de 
plată, pentru firme, se 
vor modifica, pe baza 
Codului Fiscal. Astfel, 
microîntreprinderile și 
persoanele fizice care 
desfășoară activități in
dependente vor depune 
declarațiile și vor efectua 
plățile trimestrial, iar 
asociațiile, fundațiile sau 
alte entități fără scop pa
trimonial, cu excepția in
stituțiilor publice, anual.

http://www.pescuitul.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:pas@informniedia.ro
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• Amenzi. în ultimele trei zile, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 403 amenzi la legea 
circulației, din care 87 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 14 permise 
de conducere, din care 4 pentru consum de 
alcool. Au fost constatate 724 încălcări ale 
diferitelor acte normative, sancționate cu 
amenzi de 54.200 lei noi. (M.T.)

Războiul 
deputaților

Deva (D.I.) - Deputa
tul hunedorean Monica 
Iacob-Ridzi (PD) a cerut 
public lui Victor Ponta 
„să respecte legile tării” 
și a anunțat că va sesiza 
comisia juridică a Ca
merei Deputatilor de fap
tul că deputatul PSD 
„încalcă legea atunci 
când merge la Tribunal 
pentru a-1 apăra pe Ovi- 
diu, Tender, acuzat de 
spălare de bani. Ponta va 
trebui să aleagă între a 
reprezenta societatea în 
calitate de parlamentar 
și a reprezenta un incul
pat”. în apărarea lui 
Ponta a venit însă și 
colegul său de partid, 
deputatul Cosmin Nicu- 
la, care a declarat că în 
cazul în care Monica 
Iacob Ridzi va continua 
să îl atace pe Ponta, va 
face public trecutul ei. El 
a spus că va cere Con
siliului Național de 
Acreditare și Evaluare a 
titlurilor științifice să 
Verifice referatele depu
tatului PD pentru teza de 
doctorat, deoarece nu i 
se pare normal ca ea să 
ajungă într-un an doctor 
în legislația muncii.

Iosif Blaga

Directorii 
la control
Deva (D.I.) - Con
ducerea organizației 
județene a Partidului 
Democrat a hotărât, 
în cadrul unei întâl
niri cu directorii insti
tuțiilor județene 
deconcentrate, ce 
s-a desfășurat la 
sfârșitul săptămânii 
trecute, ca tuturor 
directorilor susținuți 
de către PD să le fie 
evaluată activitatea.
"în urma dezbaterilor 
s-a decis ca fiecare 
director să prezinte 
în perioada 
următoare un raport 
privind activitatea pe 
care a desfășurat-o 
din momentul 
ocupării acelei 
funcții, activitate ce 
urmează a fi evalu
ată de către departa
mentele de speciali
tate din cadrul 
Biroului Permanent 
Județean", a declarat 
losif Blaga, președin
tele executiv al PD 
Hunedoara.

Ordine
■ Legea 273/2006 vine 
să facă ordine în ceea 
ce privește finanțarea 
la nivelul primăriilor.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu0informmedia.ro

Deva - Legea finanțelor 
publice locale, recent publi
cată în Monitorul Oficial, 
reglementează mai multe 
aspecte, printre care și fali
mentul primăriilor, în cazul 
în care conducerea acesteia 
nu știe să-și gestioneze efi
cient resursele și intră în 
incapacitate de plată. Potri
vit legii, o unitate adminis- 
țrativ-teritorială poate să 
intre în stare de insolvență 
dacă ponderea datoriilor res
tante mai vechi de 120 de zile 
depășește jumătate din veni
turile proprii estimate pentru

în finanțele locale5
anul în cauză. Cererea de 
declarare a insolvenței poate 
fi făcută de orice creditor, 
însă în cazul în care se 
dovedește că ea a fost făcută 
cu rea-credință, cel ce a înain
tat-o este pasibil de amendă. 
O altă prevedere a legii sta
bilește că funcționarii de la 
nivelul primăriilor trec și ei 
la primirea drepturilor salar
iate o singură dată pe lună, 
de preferință pe card. Cea 
mai mare problemă însă este 
cea legată de slaba dezvoltare, 
în special la nivel rural, a 
rețetei de bancomate.
Rigoare și disciplină

“După atâția ani în care 
fiecare a luat credite cum a 
crezut de cuviință și a făcut 
ce a vrut cu ele, acum este 
pentru prima dată când se 
încearcă să se facă ordine în 
acest domeniu. Practic se

Sediul Primăriei municipiului Deva (Foto: CD

dorește să se facă din admi
nistrație o societate comer
cială corect condusă, pentru 
că angajarea unui credit pre
supune executarea unor lu
crări în folosul comunității. 
Prin îmbunătățirea lucrurilor

din administrație se încearcă 
să se ajungă la o rigoare și 
la o disciplină pe care ne-o 
dorim de atâția ani”, ne-a 
declarat ieri viceprimarul 
municipiului Deva, loan 
Inișconi.

primit bonuri valorice, de 200 de euro, pen
tru a-și achiziționa calculatoare de la ma
gazinele de specialitate. Mariana Buciu, 
referent de specialitate în cadrul IȘJ Hune
doara, ne-a declarat că elevii trebuie să-și

Mizerie pe strada Ion 
Creangă

Valerica Iancu, Deva, str. 
I. Creangă, bl. 33, ap. 7

Locuiesc de peste 20 de 
ani pe strada Ion Creangă 
din municipiul Deva și aș 
dori să-i întreb pe cei de la 
Primărie de ce nu ampla
sează și pe această stradă 
câteva coșuri de gunoi? 
Zona e chiar în apropierea 
Pieței Centrale și e traver
sată zilnic de foarte multe 
persoane care după ce 
mănâncă diferite produse, 
aruncă ambalajele pe jos, 
pentru că nu există nici un 
coș de gunoi.

Este plină strada de tot 
felul de mizerii și de hâr
tii. De aceea cred că e bine 
ca Primăria să pună două,

trei coșuri de gunoi și în 
această zonă.

Răspunsul primarului 
Mircia Muntean

La ora actuală avem un 
program pentru achizițio
narea unui număr de peste 
1000 de coșuri de gunoi. în 
acest sens, am făcut o ana
liză pentru a stabili care 
este soluția optimă, pentru 
ca aceste coșuri să nu mai 
poată fi rupte sau furate. 
Astfel, până în luna sep
tembrie vom trece la am
plasarea acestora conform 
programului stabilit, și 
așteptăm cetățenii de pe 
strada Ion Creangă să facă 
o solicitare în scris Pri
măriei Deva pentru am
plasarea coșurilor.

Mai multe subvenții 
pentru întreținere

București (MF) - Ministrul 
Muncii, Gheorghe Barbu, a 
declarat ieri că PD a finalizat 
o strategie prin care numărul 
familiilor care ar putea be
neficia de subvenții pentru 
întreținerea pe timp de iarnă 
ar putea crește de la 1,1 mi
lioane la 1,8 milioane. Mi
nistrul a anunțat că numărul 
familiilor care vor beneficia 
pe timp de iarnă de subvenții 
pentru energia termică va 
putea crește de la 500.000 la 
un milion, iar numărul fami
liilor care vor primi ajutoare 
pentru gaze se va majora de 
la 600.000 la 800.000. El a 
arătat că propunerea PD 
vizează extinderea limitelor 
de venit pentru care o fami
lie poate beneficia de sub

venții, de până la cinci mi
lioane de tei vechi pe lună, 
pentru fiecare membru al fa
miliei. La rândul său, secre- <* 
tarul de stat în MAI Mircea - 
Toader a arătat că democrații 
vor propune instituirea unui 
preț local de referință pentru 
subvenționarea întreținerii. 
Potrivit lui Toader, se va sub
venționa 45% din acest preț 
local de referință, reprezen- ■ 
tând costul combustibilului 
utilizat pentru furnizarea ' 
agentului termic. Aceste sub- ? 
venții vor fi asigurate de la 
bugetul de stat, prin inter- ■ 
mediul administrațiilor loca
le. Toader a arătat că mini
mum 10% din costurile unei 
facturi vor fi suportate de 
administrația locală.

achiziționeze calculatoarele până la 31
august. (Foto: Traian Mânu)

Recurs cu Garda de Mediu
Hunedoara (M.S.) - Primăria Hunedoara 

va face recurs în cazul amenzii aplicate de 
Garda de Mediu pentru cei 23 de copaci 
tăiați din Parcul Corvin. Instituția de mediu 
a sancționat primăria cu 25.000 lei, în iar
na acestui an. Primăria a contestat amen
da în instanță, dar a pierdut procesul cu 
Garda de Mediu. „Vom face recurs, dar tre
buie să vedem motivația sentinței. înainte 
de a aplica amenda, Garda de Mediu a făcut 
o notă de constatare, cu o serie de măsuri, 
care au fost îndeplinite. După o lună de zile 
de la întocmirea notei de constatare, au apli
cat amenda”, a declarat primarul Nicolae 
Schiau. Conform unei hotărâri a Consiliu
lui Local Hunedoara, Primăria s-a asociat 
cu o firmă locală care va construi o pizzerie 
în Parcul Corvin. Contractul prevede că fir
ma va reabilita parcul și va achita, la buge
tul local, minim 30.000 lei, în fiecare an. 
Amenajarea pizzeriei va începe în toamna 
acestui an, dată la care vor începe și 
lucrările în parc.

Raport după 500 
de zile

Deva (M.S.) - Cetățenii 
municipiului Hunedoara care 
doresc să afle în ce a constat 
activitatea parlamentară a 
senatorului liberal Viorel Ari
on pot să consulte raportul 
acestuia, elaborat după 500 de 
zile de mandat, chiar în fața 
Casei de Cultură din locali
tate. Parlamentarul liberal a 
instalat un cort în piața din 
fața Casei de Cultură Hune
doara, unde alegătorii se pot 
întâlni cu doi tineri din orga
nizația PNL locală. Aceștia 
pun la dispoziția hunedore- 
nilor o copie a raportului de 
activitate și un caiet de su
gestii și observații pentru 
senatorul Arion. „Raportul de 
activitate după 500 de zile de 
mandat va fi prezentat ale
gătorilor din tot județul Hu
nedoara, până la sfârșitul 
acestei veri”, a declarat se
natorul Viorel Arion. El a 
menționat că, în perioada de 
referință a avut 17 inițiative 
legislative, 11 declarații poli
tice, a avut 33 de luări de 
cuvânt și a susținut peste 600 
de audiențe, în mod direct, cu 
cetățenii.

Cortul senatorial (Foto: CD

Alpha Housing
Mai multe opțiuni 
la creditele pentru locuință

Aioha Housing, creditele pentru locuință de le «
ALPHA SANK ROMANIA, Iți oferă posibilitatea de a
alege ce țl se potrivește mai bine pentru a cumpăra, construi sau amenaja locuința 
ori casa de vacanță sau pentru «finanțarea unui alt credit similar contractat do la 
o altă bancă.
Alpha 
minim

Housing cu dobândi fixă pe primii 2 ani este produsul al cărui cost este 
deoarece dobânda este fixă în primii 2 ani de 6.9% la EURO. 7.9% la USD

fl 8 9% la RON și nu se percepe nici un comision anual.
Alpha Housing Option este creditul acordat pe o durată do S aau 7 ani, ou 
dobândă variabilă «I ou o rată lunară foarte mică, aceasta fiind calculată ca și când 
contractul de credit ar fi acordat pa 26, respectiv 30 de ani. La finalul termenului 
de 5 sau 7 ani cllențll au 3 opțiuni: fie prelungirea duratei creditului cu încă 20 aau 
23 da ani, fie rambursarea anticipată a creditului, fără comision de plată în avans, 
fie vânzarea casei achiziționate prin credit, chiar dacă aceasta este ipotecată în 
favoarea băncii șl cumpărarea unei alte case prin contractarea unui nou credit 
Alpha Housing
Pentru Alpha Housing banca percepe un singur comision la acordarea creditului 
și nici unul anual. Pentru acest credit nu există sumă maximă, limitele fiind date 
doar de capacitatea de rambursare a clientului.
ALPHA BANK ROMANIA acceptă o mare varietate de venituri legale pentru 
rambursarea creditului. Astfel, veniturile din chirii, profesiuni liberale, drepturi de 
autor, dividend®, diurne aau orice alte venituri legale pot constitui baza pentru 
plata ratelor lunare.
ALPHA BANK ROMANIA oferi o gamă largi de servicii bancare, având ca 
principală țintă credibilitatea, stabilitatea si eficiența în sectorul financlar-bancar. 
Rețeaua ALPHA BANK ROMANIA cuprinde în prezent 49 de unități în întreaga 
țară, până la sfârâitul anului 2008 numărul acestora ajungând la 150 de unități.
Vă așteptăm la sediul noii sucursale ALPHA BANK ROMANIA din Deva, la adresa: 
Btr. luliu Meniu. Bloc A; telefon: (0284) 228 802,228 804.

Da la Alpha Bank. Expart în oradita.

www.alphabank.ro

RECLAMĂ.

daniel.iancu0informmedia.ro
http://www.alphabank.ro


După crrtia, încurajări

* FC CIP caută portar. Campioana
României la futsal, FC CIP, urmărește să-și 

Completeze lotul de jucători cu un portar 
care să dea siguranță echipei în Cupa UEFA. 
Au fost discuții cu Klein (AS Odorheiu) și cu 
Rizan (Energoconstrucția), dar tratativele au 
eșuat. Azi la reunirea lotului va fi testat por
tarul echipei Muhlbach Sebeș. (C.M.)

* Jucători în probe. Mai mulți jucători noi 
între care și un fotbalist din Ucraina se vor 
prezenta, azi, la prima reunire a lotului FC 
CIP Deva, pentru a susține probe de joc. Pe 
lista posibilelor achiziții ale FC CIP se află și 
Bîrcean de la Silvanus Reșița, echipă care se 
pare că este în pragul desființării. (C.M.)

Simota, supărat pe echipă
Petroșani (C.M.) - îmbrăcat lejer, în pan

taloni de trening și tricou, Alin Simota, 
patronul clubului Jiul, a urmărit cu foarte 
mult calm meciul cu FC Argeș, neavând 
aproape nici o reacție la golul piteștenilor 
sau la ratările echipei pe care o finanțează, 
în schimb, oficialii piteșteni, echipați toți, 
cu excepția lui Nicolae Dobrin, în costume 
negre cu cămăși și cravate violet, s-au ma- 
nifestat zgomotos aproape la fiecare fază, 
bucurându-se la gol, oftând la ratările 
echipei lor și tremurând la cele ale Jiului. 
Totuși, la final Simota, a răbufnit și a 
declarat că dacă fotbaliștii săi vor juca și 
în continuare la fel de prost, startul de 
sezon al Jiului va fi compromis. “Din 
păcate, pretențiile financiare ale jucătorilor 
nu sunt justificate de ceea ce arată în teren. 

K Dacă joacă tot așa de slab, nu strângem mai 
Pmult de două puncte în primele patru 

etape”, a spus Simota. Jiul va juca în eta
pa a Il-a la București cu Rapid, apoi acasă 
cu Dinamo, iar în runda a IV-a în deplasare 
cu Gloria Bistrița.

■ Antrenorul Jiului și-a 
atacat jucătorii la con
ferința de presă, dar i- 
a încurajat în vestiar.
ClPRIAH MARINUȚ______________________

clprlan.marinut@in1ormmedia.ro

Petroșani - Florin Marin, 
antrenorul Jiului, a digerat 
cu greu insuccesul echipei 
sale din prima etapă cu FC 
Argeș. Tehnicianul a părut că 
uită de spiritul de echipă, 
lecție pe care s-a lăudat că o 
știe înainte cu șase zile de 
startul campionatului, când a 
participat la consfătuirea 
antrenorilor, și a fost foarte 
acid la adresa jucătorilor, în 
cadrul conferinței de presă, 
în fața jurnaliștilor, FI. Marin 
a pus înfrângerea pe umerii 
W................... . ..........  —

“Dacă meciul cu FC Argeș l-am fi 
jucat acasă, cu siguranță am.fi 

câștigat”

Cornel Mihart, 
Căpitan Jiul

jucătorilor pe care i-a acuzat 
că au fost inferiori în 
duelurile directe cu adver
sari, de parcă nu ar fi știut 
care e valoarea lotului Jiului. 
“Cred că diferența a fost 
făcută de duelurile indivi
duale, care au fost câștigate, 
în marea lor majoritate, de 
către piteșteni”, a tunat FI. 
Marin. După câteva ore de la

Promisiuni financiare 
pentru Cetate Deva

Simota (prim-plan) a fost mai relaxat decât 
oficialii dbului FC Argeș

Deva (C.M.) - Atitudinea 
autorităților județene și a 
oamenilor de afaceri din Deva 
față de echipa Cetate Deva, 
singura formație hunedore- 
ană din Liga Națională de 
handbal feminin, pare să se fi 
schimbat înspre bine. “Am 
avut, azi (ieri n.r.), o a treia 
întâlnire cu Mircea Moloț, 
președintele Consiliului Jude
țean și am remarcat că soar
ta echipei nu-i este indife
rentă. Președintele CJ a invi
tat mai mulți oameni de afa
ceri cu care am avut discuții 
pe tema bugetului clubului, 
iar aceștia au promis că vor 
susține financiar echipa. 
Sumele promise nu sunt

Drida (alb), a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai Jiului

meci fostul tehnician dinamo- 
vist a schimbat tonul, trecând 
la îmbărbătări și încurajări. 
“Ne-a reproșat faptul că nu 
am fost destul de concentrați, 
dar apoi ne-a încurajat, ne-a 
spus să ridicăm capul sus, 
pentru că acest campionat 
este abia la început”, a 
dezvăluit unul dintre 
jucătorii Jiului.
Mihart, mai diplomat

Căpitanul echipei Jiul, Cor
nel Mihart, care înainte de 
startul sezonului a lăudat cu 
abilitate “antrenamentele 
dure” la care a fost supusă 
echipa de FI. Marin, s-a 
dovedit mai diplomat și a 
afirmat că înfrângerea tre

foarte mari, astfel că grosul 
finanțării va rămâne tot pe 
umerii mei, dar orice sprijin, 
oricât de mic, e important”, 
afirma Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate. 
Rămâne ca promisiunile aces
tor eventuali noi sponsori ai 
echipei devene să se con
cretizeze și să nu rămână 
vorbe-n vânt. în plus, Cetate 
pentru care CJ a aprobat, re
cent, suma de 500 milioane lei 
vechi, bani care nu au fost 
încasați de club din cauza 
schimbării legislației în 
domeniu, va reface documen
tația în acest caz pentru a 
beneficia de aceste fonduri 
alocate de autorități. 

buie uitată cât mai repede. 
“Dacă meciul cu FC Argeș 1- 
am fi jucat acasă, cu sigu
ranță am fi câștigat. Poate și 
faptul că nu am avut publicul 
aproape de noi ne-a demora
lizat. Pe teren străin am fost 
buimăciți, epuizați psihic și 
asta s-a accentuat după ce am 
încasat golul”, a spus Mihart. 
El a adăugat că Jiul își va 
reveni în următoarele etape. 
“Avem o echipă mult mai 
bună decât în sezonul trecut 
și cu siguranță ne vom 
reveni, pentru că valoarea 
noastră nu este cea arătată în 
jocul cu FC Argeș. în me
ciurile cu Rapid și Dinamo 
vom fi o cu totul altă echipă”, 
a precizat Mihart.

Jiul Petroșani, loz 
necâștigător

Petroșani (C.M.) ■ Găzdu
irea meciului dintre Jiul și 
FC Argeș, din prima etapă 
a Ligii I, li s-a părut ofi
cialilor echipei Apulum 
Alba Iulia, care au pus la 
dispoziție terenul, o ocazie 
de a rotunji bugetul plubu- 
lui, însă rețeta aleasă s-a 
dovedit falimentară. Clubul 
din Alba s-a oferit să plă
tească toate cheltuielile le
gate de acest meci, cu con
diția ca Jiul să-i cedeze ba
nii din încasările pe bilete, 
refuzând varianta în care 
Jiul să păstreze banii pe bi
lete și să plătească o chirie

Campioana, la 
start

Deva (C.M.) - FC CIP 
Deva, câștigătoarea titlu
lui național la futsal în 
sezonul 2005-2006, își va 
relua, azi, pregătirile 
pentru noul sezon, cu o- 
biectivul de a face per
formanță și la nivel in
ternațional, respectiv în 
Cupa UEFA, nu numai 
în competiția internă. 
“Prima reunirea a lotu
lui de jucători este pro
gramată la ora 19.00, la 
Stadionul “Cetate”, unde 
lotul de jucători de anul 
trecut și alți fotbaliști 
aflați în probe de joc, vor 
efectua un antrenament 
sub comanda antreno
rilor Artur Melo și 
Karoly Gașpari”, afirma 
Cristi Radu, directorul 
sportiv al FC CIP. Con
form programului de 
pregătire propus de teh
nicianul portughez Artur 
Melo, FC CIP va efectua 
câte două antrenamente 
pe zi în aer liber, la 
Deva, până în 3 iulie, 
după care va pleca într- 
un cantonament la Mun
tele Mic până în 6 iulie.
Meciuri amicale

După finalizarea can
tonamentului, FC CIP va 
discuta mai multe meci
uri amicale de verificare 
cu echipe din țară și 
străinătate.

pentru folosirea stadionu
lui. Riscul asumat de Apu
lum nu le-a adus câștigul 
scontat, întrucât ruperea 
de nori care a precedat me
ciul a făcut ca la partidă să 
asiste abia 1.000 de specta
tori, iar încasările să fie 
modeste.

„Nouă ne-a convenit va
rianta propusă de Apulum, 
așa că am acceptat. Din 
păcate, pentru Alba Iulia, 
lucrurile au ieșit prost pen
tru că încasările au fost 
mici”, a declarat directorul 
sportiv al clubului Jiul, 
George Boboc.

.

Etapa I, 12 august__________________
Auxerre Lugoj - CFR Timișoara
FC Caracal - FC Bihor
Building Vânju Mare - ISC Turzii 
Unirea Dej - Dacia Mioveni
Minerul Lupeni - Corvinul Hunedoara 
Poli Timișoara - Gaz Metan Mediaș 
FC Baia Mare - Universitatea Cluj 
FC Târgoviște - CSM Rm. Vâlcea 
Oltchim Rm. Vâlcea - FCM Reșița

Etapa a ll-a, 19 august_____________
CFR Timișoara - FC Caracal 
FC Bihor- Building Vânju Mare 
ISC Turzii- Unirea Dej
Dacia Mioveni - Poli Timișoara 
Corvinul Hunedoara - FC Baia Mare

. Gaz Metan Mediaș - Minerul Lupeni 
Universitatea Cluj - FC Târgoviște 
CSM Rm. V- Oltchim Rm. Vâlcea 
FCM Reșița - Auxerre Lugoj

jfStapa a IIl-a, 23 august_____________
'VAuxerre Lugoj - CSM Rm. Vâlcea 

FC Caracal - FCM Reșița 
Building Vânju Mare - CFR Timișoara 
Minerul Lupeni - Dacia Mioveni 
Poli Timișoara- Unirea Dej 
FC Baia Mare - Gaz Metan Mediaș 
FC Târgoviște- Corvinul Hunedoara 
Oltchim Rm. Vâlcea- U. Cluj 
FC Bihor- ISC Turzii

Etapa a IV-a, 26 august____________
Unirea Dej - Minerul Lupeni
CFR Timișoara - FC Bihor
ISC Turzii- Poli Timișoara
Dacia Mioveni - FC Baia Mare 
Corvinul Hd - Oltchim Rm. Vâlcea 

Gaz Metan Mediaș - FC Târgoviște 
Universitatea Cluj - Auxerre Lugoj 
CSM Rm. Vâlcea- FC Caracal
FCM Reșița - Building Vânju Mare

Etapa a V-a, 2 septembrie___________
Auxerre Lugoj - Corvinul Hunedoara 
FC Caracal - Universitatea Cluj 
Building Vânju Mare - CSM Rm. V.

Minerul Lupeni - Poli Timișoara
FC Baia Mare - Unirea Dej 
FC Târgoviște- Dacia Mioveni
Oltchim Rm. Vâlcea- Gaz Metan 
CFR Timișoara - ISC Turzii
FC Bihor- FCM Reșița

Etapa Vl-a, 9 septembrie
Unirea Dej - FC Târgoviște 
Poli Timișoara- FC Baia Mare
ISC Turzii- Minerul Lupeni
Dacia Mioveni - Oltchim Rm. Vâlcea 
Corvinul Hunedoara - FC Caracal 
Gaz Metan Mediaș - Auxerre Lugoj 
U. Cluj - Building Vânju Mare 
CSM Rm. Vâlcea- FC Bihor
FCM Reșița - CFR Timișoara

Etapa a VIl-a, 16 septembrie________
Auxerre Lugoj - Dacia Mioveni 
FC Caracal - Gaz Metan Mediaș 
Building Vânju Mare - Corvinul Hd 
FC Baia Mare - Minerul Lupeni 
FC Târgoviște- Poli Timișoara 
Oltchim Rm. Vâlcea- Unirea Dej 
CFR Timișoara - CSM Rm. Vâlcea 
FC Bihor- Universitatea Cluj 
FCM Reșița - ISC Turzii

Etapa a Vlll-a, 23 septembrie_______
Unirea Dej - Auxerre Lugoj 
Minerul Lupeni - FC Târgoviște 
Poli Timișoara- Oltchim Rm. Vâlcea 
ISC Turzii- FC Baia Mare
Dacia Mioveni - FC Caracal 
Corvinul Hunedoara - FC Bihor 
Gaz Metan - Building Vânju Mare 
Universitatea Cluj - CFR Timișoara 
CSM Rm. Vâlcea- FCM Reșița

Etapa a IX-a, 30 septembrie_________
Auxerre Lugoj - Poli Timișoara
FC Caracal - Unirea Dej
Building Vânju Mare - Dacia Mioveni 
FC Târgoviște- FC Baia Mare
Oltchim Rm. Vâlcea- Minerul Lupeni 
CFR Timișoara - Corvinul Hunedoara 
FC Bihor- Gaz Metan Mediaș
CSM Rm. Vâlcea- ISC Turzii 
FCM Reșița - Universitatea Cluj

Etapa a X-a, 7 octombrie____________
Unirea Dej - Building Vânju Mare 
Minerul Lupeni - Auxerre Lugoj 
Poli Timișoara- FC Caracal
FC Baia Mare - Oltchim Rm. Vâlcea 
ISC Turzii- FC Târgoviște 
Dacia Mioveni - FC Bihor 
Corvinul Hunedoara - FCM Reșița 
Gaz Metan Mediaș - CFR Timișoara 
Universitatea Cluj - CSM Rm. Vâlcea

Etapa a Xl-a, T4 octombrie _______
Auxerre Lugoj - FC Baia Mare 
FC Caracal - Minerul Lupeni 
Building Vânju Mare - Poli Timișoara 
Oltchim Rm. Vâlcea- FC Târgoviște 
CFR Timișoara - Dacia Mioveni

FC Bihor- Unirea Dej 
Universitatea Cluj - ISC Turzii 
CSM Rm. Vâlcea- Corvinul Hd 
FCM Reșița - Gaz Metan Mediaș

Etapa a Xll-a. 21 octombrie_________
Unirea Dej - CFR Timișoara
Minerul Lupeni - Building Vânju Mare 
Poli Timișoara- FC Bihor
FC Baia Mare - FC Caracal
FC Târgoviște- Auxerre Lugoj
ISC Turzii- Oltchim Rm. Vâlcea 
Dacia Mioveni - FCM Reșița 
Corvinul Hunedoara - U. Cluj 
Gaz Metan - CSM Rm. Vâlcea

Etapa a Xlll-a, 28 octombrie
Auxerre Lugoj - Oltchim Rm. Vâlcea 
FC Caracal - FC Târgoviște
Building Vânju Mare - FC Baia Mare 
CFR Timișoara - Poli Timișoara 
FC Bihor- Minerul Lupeni
Corvinul Hunedoara - ISC Turzii 
U. Cluj - Gaz Metan Mediaș 
CSM Rm. Vâlcea- Dacia Mioveni 
FCM Reșița - Unirea Dej

Etapa a XlV-a, 4 noiembrie__________
Auxerre Lugoj - ISC Turzii 
Unirea Dej - CSM Rm. Vâlcea 
Minerul Lupeni - CFR Timișoara 
Poli Timișoara- FCM Reșița 
FC Baia Mare - FC Bihor 
FC Târgoviște- Building Vânju Mare 
Oltchim Rm. Vâlcea- FC Caracal 
Dacia Mioveni - Universitatea Cluj 
Gaz Metan - Corvinul Hunedoara

Etapa a XV-a, 11 noiembrie_________
FC Caracal - Auxerre Lugoj 
Building V. M. - Oltchim Rm. Vâlcea 
CFR Timișoara - FC Baia Mare 
FC Bihor- FC Târgoviște 
ISC Turzii- Gaz Metan Mediaș 
Corvinul Hunedoara - Dacia Mioveni 
Universitatea Cluj - Unirea Dej 
CSM Rm. Vâlcea- Poli Timișoara 
FCM Reșița - Minerul Lupeni

Etapa a XVI-a. 18 noiembrie________
Auxerre Lugoj - Building Vânju Mare 
FC Caracal - ISC Turzii
Unirea Dej - Corvinul Hunedoara 
Minerul Lupeni - CSM Rm. Vâlcea 
Poli Timișoara- Universitatea Cluj 
FC Baia Mare - FCM Reșița 
FC Târgoviște- CFR Timișoara 
Oltchim Rm. Vâlcea- FC Bihor 
Dacia Mioveni - Gaz Metan Mediaș

Etapa a XVII-a, 25 noiembrie_______
Building Vânju Mare - FC Caracal 
CFR Timișoara - Oltchim Rm. Vâlcea 
FC Bihor- Auxerre Lugoj
ISC Turzii- Dacia Mioveni
Corvinul Hunedoara - Poli Timișoara 
Gaz Metan Mediaș - Unirea Dej 
Universitatea Cluj - Minerul Lupeni 
CSM Rm. Vâlcea- FC Baia Mare 
FCM Reșița - FC Târgoviște

Notă: ________ _______
Este posibil ca în locul echipei 

Oltchim Rm. Vâlcea să evolueze în 
Liga a ll-a formația Apulum Alba Iulia.

Toate meciurile se vor discuta 
sâmbătă de la ora 11:00.

mailto:clprlan.marinut@in1ormmedia.ro
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• Demisie. Selecționerul Irakului, Akram 
Ahmed Salman, a demisionat deoarece atât el, 
cât și familia lui au fost amenințați cu moartea, 
a anunțat Federația Irakiană de Fotbal.

România în grapele sferturilor

Andrei Pavel (Foto: fan)

Pavel pe locul 72 ATP
Stanford (MF) ■ Tenismanul Andrei Pavel 

a urcat două poziții în clasamentul îndesit 
ATP 2006 Race, în care ocupă locul 72, cu 
64 de puncte. Pavel se află la egalitate de 
puncte cu spaniolul Guillermo Garcia- 
Lopez, care ocupa în ierarhia precedentă 
tot locul 72. Răzvan Sabău a coborât două 
locuri și se află pe poziția 127, cu 19 puncte, 
la egalitate cu sârbul Ilia Bozoljac, 
columbianul Alejandro Falla și francezul 
Olivier Patience. Victor Hănescu, după o 
coborâre de patru poziții, ocupă locul 194, 
cu șase puncte, la egalitate cu Hugo Arman
do (SUA), Leonardo Azzaro (Italia), Albert 
Costa (Spania), Scoville Jenkins (SUA), 
Harel Levy (Israel) și Jeff Salzenstein 
(SUA). Primul loc este ocupat de Roger 
Federer (Elveția), cu 1.017 puncte.

■ Naționala noastră a 
obținut trei victorii din 
tot atâtea meciuri la CE 
de baschet tineret.

Sibiu (MF) - Reprezentativa 
masculină de tineret a Româ
niei s-a calificat în grupa sfer
turilor de finală a Campiona
tului European de baschet de 
la Sibiu, după ce a învins, în 
cel de-al treilea meci al grupei 
D, formația Bosniei-Herțego- 
vina, cu scorul de 78-69 (37-33). 
Considerată derby-ul grupei D, 
partida dintre România și 
Bosnia a fost cea mai spectac
uloasă din cele disputate până 
acum la Sibiu. în tribune s-au 
aflat și componenții naționalei 
de seniori, împreună cu mem
brii conducerii tehnice, aceștia 
aplaudând evoluția reprezen
tativei de tineret.
Nicoară, la superlativ

Agresivității și vitezei de joc 
ale Bosniei, jucătorii antrenați 
de loan Constantin le-au repli
cat prin precizia aruncărilor de 
trei puncte, dar și prin recu
perări mult mai eficiente sub

Vlad Moldoveanu și Titus Nicoară, coșgeterii naționalei noastre
(Foto: J.b.)

ambele panouri. Titus Nicoară, 
cu 22 de puncte și 14 recu
perări, împreună cu Vlad 
Moldoveanu, cu 26 de puncte 
și 9 recuperări, au fost imposi
bil de oprit de bosniaci, care 
nu i-au putut bloca decât prin 
faulturi dure. în minutul 32, 
Moldoveanu a fost făcut KO de 
un adversar. Lovitura în plină 
figură l-a trimis pe banca

tehnică, unde a primit îngrijiri 
medicale, cu atât mai mult cu 
cât în urmă cu câteva luni a 
suferit o accidentare similară, 
în campionatul liceelor din 
SUA, și a fost operat de frac
tură de piramidă nazală.
Deja calificați

Cu victoria împotriva Bos
niei, România și-a consolidat

poziția de lider al grupei D, 
cu 6 puncte, fiind deja califi
cată în grupa sferturilor de 
finală, indiferent de rezulta
tul partidei de ieri seară, 
ultima din grupă, cu Estonia, 
în grupa sferturilor de firX 
se califică primele două 
clasate din fiecare grupă. 
Marcatorii noștri în partida 
cu Bosnia-Herțegovina au 
fost: Moldoveanu 25, Nicoară 
22, Petcu 14, Stănescu 8, 
Baciu 4, Pană 2, Muntean 2.

Patru căutători de talente 
de la echipe din NBA s-au 
aflat timp de trei zile la 
Sibiu, cu ocazia CE de bas
chet masculin pentru tineret', 
unde au monitorizat toate 
echipele participante. Adam 
Simon este scouter pentru 
campioana din NBA, Miami 
Heat. împreună cu alți trei 
colegi, Mark Crow (Atlanta 
Hawks), Fabrizion Besnati 
(LA Clippers) și Virginijus 
Bulotas (Cleveland Cava
liers), Simon a asistat la par
tidele disputate în primele 
trei zile ale Campionatului 
European de tineret de . la 
Sibiu.

Standard mai are de lucru Ibrahimovici, 40 de milioane

Succes pentru 
Kim Clijsters

Stanford (MF) -Jucă- 
toarea belgiană de tenis 
Kim Clijsters a câștigat 
turneul de la Stanford, 
dotat cu premii în va
loare totală de 474.402 de 
euro. Clijsters, cap de 
serie numărul 1, a în- 
vins-o cu scorul de 6-4, 
6-2 pe elvețianca Patty 
Schnyder, cap de serie 
numărul 2. Kim Cli
jsters a câștigat al doilea 
turneu în acest an, după 
cel de la Varșovia, și al 
32-lea din carieră. La 
Stanford, jucătoarea bel
giană a obținut al pa
trulea titlu, după cele 
din 2001, 2003 și 2005.

Kim Clijsters (Foto: fan)

Tommy Haas
(Foto: EPA)

Tommy 
Haas, 
învingător 
Los Angeles (MF) - Te
nismanul german 
Tommy Haas a 
câștigat turneul de la 
Los Angeles, dotat cu 
premii în valoare 
totală de 500.000 de 
dolari. Haas, care a 
fost desemnat cap de 
serie numărul 6, l-a 
învins în finală, cu 
scorul de 4-6, 7-5,6- 
3, pe rusul Dmitry 
Tursunov, cap de 
serie numărul 8. 
Finala de dublu a 
turneului a fost 
câștigată de frații Bob 
și Mike Bryan (SUA), 
cap de serie numărul 
1, care au trecut, cu 
scorul de 6-2, 6-4, de 
perechea Eric 
Butorac, Jamie Mur
ray (SUA/Marea Bri- 
tanie).

■ Jucătorii belgieni con
sideră că echipa trebuie 
să acumuleze automa- 
tisme și coeziune.

Liege (MF) - Mijlocașii 
Karel Geraerts și Steven 
Defour au declarat că Stan
dard Liege, adversara cam
pioanei României, Steaua 
București, în turul trei pre
liminar al Ligii Campi
onilor, mai are de lucrat la 
automatisme și coeziune. 
Geraerts i-a criticat pe 
jucătorii nou veniți, care 
nu au dat randament în 
partida pierdută la Loke- 
ren, scor 1-2, în prima etapă 
a campionatului Belgiei. 
Cotidianul La Derniere 
Heure a notat că oficiali ai 
FC Steaua au fost prezenți 
la meciul Lokeren - Stan
dard, în timp ce antrenorul 
secund al formației bel
giene, Frans Masson, a fost 
la Timișoara, la partida Poli 
- Steaua. El va fi prezent, 
alături de celălalt secund,

Johan Boskamp (Foto: fan)

Michel Renquin, și la par
tida de miercuri, Steaua - 
ND Gorica. La Derniere 
Heure a criticat formația 
Standard pentru prestația 
de la Lokeren. „Standard a 
ratat startul. Dominați și 
incapabili să creeze pericol, 
jucătorii din Liege au 
arătat că sunt departe de a 
fi pregătiți de luptă”, în 
timp ce antrenorul Johan 
Boskamp este mai optimist, 
opinând că echipa sa va 
ajunge rapid la o formă 
corespunzătoare.

■ Conducerea Clubului 
Juventus a stabilit un 
preț „șoc" pentru ata
cantul suedez.

Torino (MF) - Cotidianul 
Gazzetta dello Sport scrie că 
oficialii Clubului Juventus 
Torino au stabilit prețul de 
vânzare a atacantului Zlatan 
Ibrahimovici, acesta fiind de 
40 milioane de euro, o „cifră- 
șoc” pentru actuala piață a 
transferurilor.

Sursa citată menționează 
că atacantul suedez este dorit 
de Internazionale Milano, dar 
și de AC Milan. Gazzetta del
lo Sport susține că lui 
Ibrahimovici i s-a oferit un 
salariu de 5 milioane de euro 
pe an pentru a rămâne la 
Juventus, în contextul în care 
în prezent el primește 2 mili
oane de euro pe sezon. De 
asemenea, cotidianul citat 
menționează că Inter
nazionale Milano este intere
sată de achiziționarea ata
cantului Fiorentinei, Luca 
Toni, în timp ce AC Milan îl 
vrea pe Fernando Torres.

Juventus este decisă să-și 
păstreze jucătorii, chiar dacă 
va evolua în sezonul viitor îh 
Serie B, cu șanse reduse de a 
promova din primul an.

Zlatan Ibrahimovici (Foto: EfA)

TSKA a câștigat Supercupa
Sofia (MF) - Echipa ȚSKA Sofia, la care 

evoluează mijlocașii Eugen Trică și Flo
rentin Petre, a câștigat Su
percupa Bulgariei, după ce a 
învins cu scorul de 3-0, după 
loviturile de departajare, 
campioana en titre, Levski 
Sofia.

La ȚSKA Sofia, câștigă
toarea Cupei Bulgariei în 
sezonul 2005/2006, Trică și 
Florentin Petre au fost inte- 
graliști, ambii marcând la

loviturile de departajare, primul, respec
tiv al treilea gol.

Dacă Trică este la al doilea trofeu cuce
rit în Bulgaria cu ȚSKA Sofia, Florentin 
Petre este la prima performanță cu for
mația la care s-a transferat în această vară 
de la Dinamo.

Florentin Petre
(Foto: FAN)

Antrenament cân

Dinamo nu vrea să joace la Ierusalim

tărețul britanic Robbie 
Williams, care va susține 
un comerț la Munchen 
în această săptămână, să 
va antrena alături de 
componenții formației 
Bayern Munchen, a 
anunțat tehnicianul echi
pei bavareze, Felix Mag
ath. (MF) (Foto: EPA)

■ Clubul bucureștean va 
solicita ca meciul din 
deplasare cu Beitar să 
nu se dispute în Israel.

București (MF) - Președinte
le CA al FC Dinamo, Nicolae 
Badea, a declarat câ gruparea 
din Șoseaua Ștefan cel Mare va 
solicita UEFA ca meciul cu 
Beitar Ierusalim, din turul II 
preliminar al Cupei UEFA, să 
nu se dispute în Israel.„Vom 
solicita, prin intermediul FRF, 
să se stabilească un alt loc pen
tru desfășurarea meciului cu 
Beitar. Din păcate acolo este o 
zonă deschisă de conflict, iar 
acest lucru poate fi un factor 
de emoție suplimentară, atât 
pentru jucători, cât și pentru 
spectatorii români care vor să 
vadă meciul. Nu este vorba de 
teamă, ci de un element supli
mentar de stres, care ar strica 
echilibrul echipelor”, a afirmat 
Badea. Oficialul dinamovist a 
precizat, totuși, că Dinamo se 
va prezenta la meciul cu Beitar 
Ierusalim, chiar dacă UEFA va 
decide ca acesta să se dispute 
în Israel. „Dinamo va juca me-

Nicolae Badea

ciul acolo unde va decide 
UEFA. Se va prezenta la meci, 
indiferent de condițiile teri- 
torului respectiv, dar nu cred 
că este normal ca o partidă de 
fotbal să se dispute sub tensi
unea unui factor de conflict”, a 
punctat Nicolae Badea. Dinamo 
va întâlni echipa Beitar Ierusa
lim în turul doi preliminar al 
Cupei UEFA. Primul meci se va

(Foto: FAN)

disputa la București, în 10 
august, manșa secundă fiind 
programată în 24 august, în 
Israel. UEFA a solicitat fede
rației de fotbal și autorităților 
din Israel să prezinte „soluții de 
rezervă” pentru situația în care 
meciurile din cupele europene 
nu se vor putea disputa în 
această țară, din cauza conflic
tului cu Libanul.
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, pre: 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)

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

■ Den, Sir. Minerului, preț negociabil. Tel. 
0746/175059. (T)
• Ama, zona Liceului Auto, mobilat contorizări, 
'T4*’ 710 milioane lei, negociabil. Tel. 

07W599166.0720/045687. CD
• In Bârcaa Mare, preț negociabil. Tel. 
0254/231750. (T)
• eenddecamandaițGojdu, complet amenajat 
ST 48 mp, preț 83.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al) 
circuit et 1, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 80.000 ron. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent drcutt, contorizări, balcon închis, 
parchet gresie, faianță, et 3, I. Maniu, preț 
110.000 RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• urgent dec, CT, termopane, parchet gresie, 
faianță 62 mp, Zona Dorobanți, preț 130.000 
RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• tajdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• eemidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. 
(A6)
• zona Uceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985356. (A6)
• upent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgant 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 78000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Mu Mardit 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,

gJjpN, neg, tel. 0746/779288 (A8)
du uda, parchet gresie, apometre, gaz, 

Dalcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Propeoul, circuit et III, parchet gresie, 
faianță, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona (tojfai, dec, parchet, apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/785578 (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- 
ie, gaz conturizat vedere în 2 părți, balcon 
3Ws, tel. 0745/786578 (A8)

wzona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămida 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• zona Crișuiui, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță, 
contorizări, preț 75X100 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Icee, bloc de cărămida 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,

A'723/251498(A4)
" 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 

term iici 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)
• Mu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gtofzhi, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Belan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,-0724/305661. (A2)
• Crișuhd, 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, modfflcat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (AS)
• drcutt, etal 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
2JMp0.0724/169303,0721/577366. (A5)
oEJj L dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 

irizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj htermedar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
072^’6384,0742/005228 (A5)

• Deva, zonă liniștită et. 1, CT, balcon, 
termopane, parchet, preț 114.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță zona Devasat, preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• dec, CT, parter, zona Carpați, preț 120.000 
RON, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• dec CT, parchet, gresie, faianță 1 baie, parter, 
zona Carpați, preț 120.000 Ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona UBaculul, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, 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 148000 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 în 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 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 (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. 
0723/251498,232808. (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 centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală, plus diferență, 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață, decoman
date, cu centrală termică, 2 băi, tara 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. 235.208, 
0721/985356. (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)
• to zona Banca Transilvania, dec., et2, parchet 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (A7)
■ zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 
(A6)
• to Dorobanț, parter înalt dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228(A5)
• urgent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Cumpăr ap.2 camere (04)
o urgent, Den, 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, 
0773/251498.232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, etaj 1, 
bloc cărămidă parchet contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț negociabil. Tel. 223132, 
222327. (T)

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în 
cutiile speciale instalate în 
următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stafia de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu
- B-dul Decebal;
6. Cepromin; 
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă Stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison (Gen. nr.l) 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă magazinul 
„Palia"
Geoagiu - Casa de
Cultură
Dobra - la Cooperativa de 
Consum;
Ilia - Centrul de schim
bare a buteliilor

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite L 
pentru persoanele fizice. 8

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție, până în data de 15.08, la:

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

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

Angajează

PENTRUS

Cerințe:
• minimum studii medii (studiile superioare 

constituie un avantaj)
• disponibilitate la lucru prelungit
• abilități de comunicare foarte bune
• talent în dezvoltarea rapidă a relațiilor interu- 

mane, curiozitate, tenacitate, determinare
• carnet de șofer categoria B, cu disponibilitate la 

condus autoturismul

Inform Media SRL.
Adrian Sâlăgean
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMIN)
E-mail: adrian.salagean® informrnedia.ro 
Informații: 0720-400.453.

• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă, curte, grădină, Deva. Tel. 0254/212355. 
CD
• 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)
• zonă centrală, 2 intrări, 3 cam, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță, 600 mp teren (livadă), preț 350 
000 ron, tel 215212.(Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235208 0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garai, 
grădină Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, vilă P+E, ac 1990, bucătărie, .baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vilă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688. (A5)

<
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Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 
mp în SarmizegetusaTel. 0722/461536. (T)

J
• casă 5 camere, construcție nouă 2003, 
bucătărie, In Dobra, str. M. Eminescu, nr. 17, 
garaj, 2 mansarde, curte mare, curent, apă 
livadă preț 850 milioane lei, negodabiL 
Relații la teL 0723/403491. (3/284)7)

• casă 3 camere, bucătărie, anexe, curte 
mare, zona Căinelu de Jos, lângă Biserică. 
Tel. 0254/237365. (5/26.07)

• casă In Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• p+1, living, 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 

terase, centrală termică gaz lichefiat, mobilat, 
3000 mp, peisaj deosebit, Săliște • Băița. Tel. 
0741/740047. (T)

■ <
i

01 ■ Vând ap. 1 cameră 

02 ■ Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 - Cumpăr ap. 2 camere 

05 ■ Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 

07 ■ Vând ap. 4 camere 

08 - Cumpăr ap. 4 camere 

09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

camere
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 ■ Cumpăr case de vacanță
17 ■ Vând case la tară
18 Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 • Vând terenuri
21 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 ■ Vând spații comerciale
26 - Cumpăr spatii comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanța
33 - Asocieri
34 ■ Oferte Împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 ■ Auto străine • Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 ■ Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43- Gange
44 ■ Auto - Cumpărări
45 ■ Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 - Mobilier șl interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte. încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56- 8
57 - Plante si animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62 - Pierderi
63 - Citații
64 ■ Licitații
65 ■ Apeluri
66 - Umanitare
67 - Felicitări
68-Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă
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• w^ent, casă locuibilă imediat, 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură, grajd, atelier, 
gradină 60 ari, Băița, preț 25.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

Case de vacanță (15)
• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă, preț 55.000 
euro. neg., tel. 0746/770288. fA8>

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gării, et 1, balcon închis cu 
termopan, ușă metalică ST 32 mp, parchet, 
contorizări, preț 76.000 ren. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, dec, ST 38 mp, CT, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis cu termopan, zona 
Astoria, preț 830 mii., neg, tel. 0742/019.418. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închlș, 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 Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață, Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• 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)
• In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• te zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet, 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• zona Procesului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358 (A6)
• zona Dada, dec., et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)

• zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Efflinescu, parchet gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
o confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• confort L decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camera 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, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
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)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, țel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj Z parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului. preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
■ etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron. tel.223400,0721/436384.0742/005228 (A5)

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)

• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124. (T)
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement case de vacanță). Tel. 
227242. (T)
• două terenuri extravilan de 6000 și 24.700 mp 
în localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și cf, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• extravilan 36 ha din care 17 pădure, casă și 
diferiți pomi fructiferi, zona Brad - Rovina, 50 km 
de Deva. Tel. 215513. (T)
• intravilan Deva, str. Zăvoi, 462 mp (28 x 16), 
preț 25 euro mp. Tel. 0740/164441. CD

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Conemicțll civil • rfluau iau 
Distribuție materiale construcții 

Comerț elactrocasnica

CONTABIL. 
CONTABILITATE

coWf
ANGAJEAZĂ

PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
■experiență in domeniu min.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motivant; 
-condiții de lucru intr-o 

echipă dinamică
Rel. Ia Tel : 07237400 636 sau 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! „uvniffiMA

AUTOCAD 2D Șl 9D
• ADM INISTRATOR REȚEA
- CONTABILITĂȚI INFORMATIZATĂ

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mall; officeffllim.ro

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie.) 

(56963)

Site: wvw.ilm.ro

> GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
*10% REDUCERE

3
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport! Ș

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553
HUNEDOARA, ■ DEVA,

B-dul Dacia, bl. E 3, parter M str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

K CRIOTI KVA.STR.MARASHBL8M

SERVICII DE CURĂȚENIE

/ •
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere^

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

Vt$orâ<feMcDondtTj
T«l. 0254/234717,

0742/030201,0724/697859

eurodvs 
evrodus-înton • 15 zile 
evrodus-întors- 90 zile 5

ftUTOCORb
Singurul Dealer autorizat SKODA

ANGAJEAZĂ 
REFERENT VÂNZĂRI 
PENTRU SHOWROOM-UL DIN DEVA

CV-urile se depun !a sediul Autocord din B-dul 22 Decembrie, Bl. 4, 
fax: O254/224S22 sau mail: vânzări@autocord.ro.

Data limită de depunere a CV-urilor este IO august 2006. (58284)

• intravilan, to Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă, 
canalizare, curent, gaz), preț 5,5 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită, Hăsdat - Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (D
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358 (A6)
• intravilan, 2.000 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, 
0721/985.258 (A6)
• intravilan, 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)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate 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)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• AL Straiului, 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 spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et. 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată șl 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)

• schimb apartament în Deva, 3 camere, garaj, 
boxă spălătorie, uscătorie, cu similar Cluj, even
tual vând, preț 70.000 euro: Tel. 0723/335189. (T)

auto românești (36)

• vând Dada 1300, alb 13, stare de funcționare 
foarte bună taxe la zl, VT 2008, preț negociabil. 
Tel. 211124 CD
• vând Dada 1310, af 1986, unic proprietar, garaj, 
stare bună acte la zi, preț 2500 ron, negociabil. 
Tel. 0723/335189. CD
• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tef. 260412. (T)
• vând Dada papuc, af 1998 stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0740/062152. (T)

Auto străine (37)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, zona Liceului Auto, bun și pentru birou, 
preț negociabil. Tel. 0723/505460,0745/599166. 
CD
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, 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)
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324 (A7)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

• vând Daewoo Manz, af 2002, luna VIII, vopsea 
metalizată din fabrică unic proprietar, 36.000 
km, carte service. Tel. 0723/270348 (T)
• vând Volvo V40,1,9 TDI, af 2001, full electric, 
climă abs, srs, persoană fizică preț 8500 euro. 
Tel. 0723/301857. (T)
• vând VW Vento, af 1996, Diesel, alarmă 
închidere centralizată stare foarte bună 5600 
euro, negociabil. Tel. 611255,0740/775984. (D

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht cu ridicătoare, macara ridică 
1500 kg, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• vând combină Class, masa 2fi m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață, freză, 
mașină azotat, pompă eroicidat de 600 Btri, 
semănătoare ponimb, semănătoare grâu, 
nouă etc, si ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil TeL 0254/246342,0745/468766, 
0721/93463L (6/2407)

imobile chirii (29)
Piese, accesorii (42)

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

Materiale de construcții (53)

• vând 20 mp parchet 40x3,5, preț 650 ron. Tel. 
213908,0741/138994 (T)
• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând colecție Magazin istoric, anii 1975 ■ 1989, 
preț 0,50 ron bucata. Tel. 232905, Kogălniceanu, 
56/7, Deva.

Electrocasnice (56)

• vând urgent și convenabil combină frigorifică
Bosch, stare de funcționare și aspirator auto 12 
V, nou. Tel. 0724/451762,225067. (T)

Altele (61)

Solicitări servicii (71)

V.

(42648

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

Prestări servicii (72)

• primesc hi gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
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 Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• Oferșpreînchiriere2ap.cu2cam„ zonă ultra
centrală mobilat utilat superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620.358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spreînchiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spreînchiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• AL Patria, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)

• vând 4 jenți Al 15„ cu 5 găuri, preț 400 ron/set. 
Tel. 0723/227569. CT)

• colecționar german cumpăr mașini de cusut 
marca Singer, anumite serii catalogate. Relații 
la tel. 0726/628580. (T)
o cumpăr lăzi și paleți din plastic. Tel. 
0723/227569. CD
• producător legumicol vând castraveți, prețuri 
mici, pensionarii beneficiază de reduceri 
substanțiale; asigur transport la domiciliu. Tel. 
0726/434097. (T>
• vând cazan pentru făcut țuică preț conven
abil, negociabil. Tel. 0254/218172. (T)
• vând goblene modelele: Ruga lui Isus (500ron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând un trunchi de cireș uscat 1,75 m lungime 
și 0,75 m grosime și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 035 m grosime, preț avantajos. Tel. 
212272,0723/732560.

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, cocsatroză spondeloză 
circulație sanguină insomnii, rinichi, tiroidă, 
reglare metabolism, etc. Tel. 0722/262712. (T)
• execut la comandă goblene pe diagram; 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• 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)
• transport mobilă mutări cu auto acoperit de 
1,2 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă si 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. CT)

Oferte locuri de muncă (74>

Garaje (43) Pierderi (62)

• închiriez garaj ■ hală 60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte Hăti, situat pe Str. 
Plevnei, lepre șl intrare dm șoseaua DN; 
vad foarte om TeL 0722/307325. (6/264)7)

Mobilier și interioare (47)

• Ieftini vând mobilă dulap 2 uși, bibliotecă 
mare, birou, vitrină Tel. 0726/178478 
(5/27.07)

o urgent, dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)
• vând cuier din nuc, vechime peste 100 ani, 
foarte frumos și un cântar platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, prețuri 
negociabile. Tel. 212272,0723/732560. (Ț)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Nolda 3310, stare perfectă de 
funcționare, acte magazin, 3 bucăți la alegere, 
preț 100 ron, negociabil. Tel. 225578,0744/934462, 
0726/551701. CD

< A
SC LAN FELIX SRL, localitatea Sântandrei, Ferma 5, 

anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului 
REALIZARE SPAȚII DE CAZARE TURISM PENTRU PESCUIT și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza 
la APM Hunedoara localitatea Deva, str. A. Vlaicu, zilnic între orele 
08.00-16.00.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hune
doara, din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 18 zile calen

daristice de la data prezentului anunț. (58607)

APM HUNEDOARA fi C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA, 
cu sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 9, anunță publicul interesat 
asupra dezbaterii publice a Raportului la bilanțul de mediu la încetarea 
activității Minei Deva-Bolcana, județul Hunedoara.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 11 septembrie 2005, ora 15, 
la sediul Filialei DEVAMIN, din str. Horea, nr. 201.
Sugestiile și observațiile publicului se depun la A.P.M. Hunedoara cu 
sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în zilele lucrătoare până la data 
de 8 septembrie inclusiv, între orele 08.00-16.00. (58521)

• pierdut came* asigurări sănătate pe numele 
Bozan Maria. Se declară nul. (4/31.07)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Henciu loan Gheorghe. Se declară nul. (2/31.07)

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)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pe'ntru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 (D

• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, dâtt^ 
limită 15.09. Tel. 213244
• lucrator comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.08. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 17.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Petrila 10 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244
• lucrător comercial, Petrila, 11 posturi, data 
limită 1.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.08 tel. 213244.
• macaragiu, Câlan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• macaragiu, Petroșani 1 post, data limită 14.08 
Tel. 213244.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.12 
Tel. 213244.
• maistru construcții civile, industriale șl agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08, 
perioadă determinată Tel. 213244
• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15.08 Tel. 
213244
• maistru Industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
e manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• manlpulant mărfuri, Câlan, 1 post, data limită 
31.07. tel. 213244
• manlpulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.08 tel. 213244.
• manlpulant mărfuri, Hațeg, 1 post data limită 
31.07. tel. 213244.

Altele (61)

• Grup Școlar Industrial „Horea” Deva face înscrieri 
pentru anul școlar 2006 ■ 2007 învățământ liceal - 
curs seral; frecventă redusă. Informații la secre
tariatul școlii, tel. 0254/222231. (1/31.07)

PRIMARIA MUNICIPIULUI 
DEVA

Vă invită să participați la

în data de 1-2 septembrie 2006 in 
Piața Cetății.

Vă așteptăm la un târg de bunuri de larg 
consum însoțit de concursuri, 

Miss Târgul Cetății 2006 și concerte 
în aer liber ale unor formații românești 

de top.
Pentru mai multe informații :

0729 101 850
0788 660 931

LPADUREAN@YAHOO.COM

RECLAME

officeffllim.ro
wvw.ilm.ro
mailto:ri@autocord.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:LPADUREAN@YAHOO.COM
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• maniptaant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 17.08. Tel. 213244.
• manipdant mărfuri, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• manipuiant mărfuri, Orăștie, 5 posturi, data 
limită30.11, persoane cu handicap. Tel. 213244.
• manipuiant mărfuri, Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• manipuiant mărfuri. Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• manipuiant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• mecanic agricol, Hațeg, 3 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 

S31.07. Tel. 213244
W mecanic bibețbiae și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• mecanic totretinere și reparații mașini de 
cusut, Simeria, i post, data limită 31.08. Tel. 
213244
• mecanic montator instalații cu cablu, Petrila, 2 
posturi, data limită 1.08. Tel. 213244.
• mede veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
'31.10. Tel. 213244.
• montator accesorii pentru calapoade, Petrila, 
3 posturi, data limită 1.08. Tel. 213244.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 10.08 Tel. 
213244.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244
• montator lubansambte, Hațeg, 9 posturi, data 
limită 31.08. Tel. 213244
• montator sidansamble, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 5.08. Tel. 213244.
• montator subansamble, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244.
• montator subansamble, Hunedoara, 78 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• montator sitoansamble, Orăștie, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244
■ montator subansamble, Orăștie, 43 posturi, 
data limită 1808 Tel. 213244.
• muncitor In activitatea de gospodărire a 
spânului, Petrila, 4 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244
• muncitor necalificat în agricultură, Hațeg, 7 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor nocaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post, data limită 10.10. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post, data limită 11.10. Tel. 213244.

- • muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 19 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• muncitor necaMcat în mine și cariere, Deva, 
15 posturi, data limită 31.08 tel. 213244.

Citește 
Cuvântul 

liber, 
ca să fii 

bine 
informat! 
Cu noi ai 
numai de 
câștigat!

Ai

Informația te privește

S.C. Rusca S.A. Hunedoara,
societate care are în administrare Complexul Hotelier Rusca din 
Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea postului de 
manager.

Ocupantul postului va avea următoarele responsabilități:
• Organizarea, conducerea și supravegherea activității curente
• întocmirea de planuri de afaceri
• Elaborarea și implementarea de proceduri standard
• Urmărirea cu periodicitate a indicilor de performanță specifici
• Participarea în programe unitare elaborate dd acționarul majoritar
• Creșterea indicatorilor de performanță

Cerințele postului:
• Studii superioare economice, tehnice sau Juridice
• Brevet de turism valabil, eliberat de Ministerul Turismului
• Cunoștințe în domeniul legislației și activității specifice
• Cunoștințe de operare PC
- Cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat
• Abilități organizatorice, spirit de echipă dezvoltat
• Orientare în rezolvarea imediată a problemelor
• Abilități de comunicare

Se oferă
• Mediu de lucru profesionist
• Pachet salarial atractiv
• Posibilitatea de a lucra într-o companie solidă, în ascensiune
• Posibilitatea de instruire în țară sau în străinătate

CV însoțite de o scrisoare de intenție vor fi transmise prin 
fax la numărul de telefon 0257.230.370. Persoana de contact Diana 
Oradan telefon 0257.234.211 sau 0724.508.608.

Vor fi contactate doar persoanele selectat». <586011

PENTRU TINE

Regi
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea 
condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt trans
misibile. La acest concurs nu pot participa angajații Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și EL

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

facem noi cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 august cumpără 

Cuvântul Liber, decupează talonul 
participant, completează-1 și depune-1 
la O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau trimite-1 la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decem
brie, nr. 37A, până în 31 august. Mai 
multe taloane, mai multe șanse de 
câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi nici 
un talon și să economisești 4,1 lei față 
de cumpărarea zilnică a ziarului, fă-ți 
un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

De data asta îți dăm chiar BANI! 
Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 31 august, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publi
cate în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs -1 august 2006
Nume_____________________ Prenume________
Adresă______________________________________
Telefon___________________ Sunteți abonat?__

posbjr^alîknfâmtel.S2132MlJră’ 5

• muncitor necaMcat în silvicultură, Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necaHflcat în silvicultură, Hațeg, 1 
post, data limită 5.08 Tel. 213244.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide Aninoasa, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Petrila, 23 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• immdtor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 23 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 45 posturi, data 
limită 31.07. tel. 213244.
• mundtoi necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 11 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.

zidărie, mozaic, faianță. Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.08. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post, data 
limită 3.08. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 18.08. Tel. 213244.

zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi' 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• muncitor necalKIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 20.08 Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244

• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 8 posturi, data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 14 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 20 posturi, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Vulcan, 17 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244. 

șosele, poduri, baraje. Brad,*2 posturi, data limită 

31.07. Tel. 213244.
• mundtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 9 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.

șosele, poduri, baraje, Petrila, 1 post data limită 
1.08. Tel. 213244
șosele, poduri, baraje, Petroșanf 2 posturi, data 

limită 31.07. Tel. 213244.

șosele, poduri, baraje. Vulcan, 5 posturi, data 
Omită 31.07. Tel. 213244.
• muzician, Orăștie, 3 posturi, data limită 7.08 
Tel. 213244
• ofițer bancar, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08. Tel. 213244
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post data limită 30.08. Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 5.08 Tel. 213244.
• operator cakdator electronic și rețele, Petrila, 
1 post, data limită 1.08 Tel.'213244
• operator confecții industriale îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 38 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08. Tel. 213244.
• ospătai, Orăștie, 2 posturi, data limită 12.08. 
Tel. 213244
• ospătar, Petroșani, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 14 
posturi, data limită 1409. Tel. 213244
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• secretar administrativ, Brad, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244.
• secretar administrativ, Deva, 1 post, data 
limită 3.08 Tel. 213244
• secretară, Pebfia, 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 17.08. Tel. 213244.
• strungar imheraal, Petrila, 1 post, data limită 
1.08. Tel. 213244.
• strungar universal, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.
• sta moi > metalurgist, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.08. Tel. 213244
• sudor In mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 19.08 Tel. 213244
• sudor In mediu protector, Deva, 15 posturi, 
data limită 30.08 Tel. 213244.
• sudor in mediu protector, Hunedoara. 4 
posturi, data limită 1808. Tel. 213244.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.080. Tel. 213244.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• sudor, Huiedoara, 2 posturi, data limită 1808 
Tel. 213244.
• sudor, Orăștie, 1 post, data limită 2.08 Tel. 
213244.
• sudor, Orăștie, 1 post, data limită 20.08 Tel. 
213244.
• sudor, Petria 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244.

ERATĂ La comunicatul Consiliului Local Deva referitor la 
concursul ce se va desfășura la sediul Detașamen

tului de pompieri al municipiului Deva, apărut în ziarul Cuvântul Liber 
din data de 31 iulie 2006, pagina 10, s-au produs două greșeli și 
anume:
în loc de: - Apt medical, fizic și psihic trebuia: .apt medical fizic și psihic 
conform fișei medicale tip".
în loc de: - adeverință medicală trebuia: „fișă medicală tip, completată".

S.C. Marbog S.R.L. cu sediul în localitatea Simeria, 
str. Șoseaua Națională, nr. 53, jud. Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
prelucrare marmură, situat în localitatea Tâmpa, comuna Băcia. 
Informații se pot obține la sediul Â.P.M. Hunedoara, zilnic între 
orele 8-16.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data anunțului. (58548)

Asociația umanitară și de binefacere M&G 
CLAUDIU HELP convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară pentru ziua de 14.08.2006, 
ora 1O.OO, în Deva, B-dul Decebal, bl. 8, parter cu următoarea 
ordine de zi:
1. Revocarea și alegerea Consiliului de Administrație;
2. Revocarea și alegerea Comisiei de Cenzori;
3. Primirea de noi membri;
4. Diverse.

Conducerea (58592)

• srșrraveghetor săi spectacole, Deva, 2 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• șef stație, Peco Hațeg, 2 posturi, data limită 
4.«.Tel. 213244
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244

• șofer autobuz, Petrila, 5 posturi, data limită 
1.08 Tel. 213244
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limita 17.08 Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limita 2.08 Tel. 213244
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila, 3 posturi, data limită 1.08 Tel. 213244
• șofer de autoturisme si camionete, Deva, 2 
posturi, data limita 2.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 2 
posturi, data limita 30.08 Tel. 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post data limita31.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 5 
posturi, data limita 1808 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila 1 
post, data limita 1.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
1 post data limită U.08Tel. 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
5 posturi, data limita 30.08 Tel. 213244
• tâmplar universal Brad, 6 posturi, data limita 
30.09. Tel. 213244
• tămptar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limita 30.080. Tel. 213244
• tămptar universal, Orăștie, 1 post data limită 
17.09. Tel. 213244,
• tămptar universal Petroșani, 1 post data 
limita 17.08 Tel. 213244
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 8 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• tehnician veterinar, Petrila, 1 post data limita 
1.08 Tel. 213244
• tonntot, tratamentlst de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10, persoane cu 
handicap. Tel. 213244
• tractorist Hațeg, 1 post, data limita 5.08 Tel. 
213244.
• trasator, Petroșani, 1 post data limită 1408 
Tel. 213244.
• tunător tontă, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 1808 Tel. 213244
• vânzător biete, Brad, 1 post, data limita 31.08 
Tel. 213244.
• vânzător biete, Hunedoara, 1 post data limita 
22.08 lipsă antecedente, data limită 22.08. Tel. 
213244
• vânzător,Deva, 10 posturi,data limită2.08Tel. 
213244.
• vânzător, Hațeg, 10 posturi, data limită 4.08. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limita 10.08 
persoană până în 25 ani. Tel. 213244
• vânzător. Hunedoara, 1 post data limita 22.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara. 1 post data limită 3.08. 
Tel. 213244.
• vânzător, Huiedoara, 1 post data limita 31.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limita 31.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limita 
15.08 Tel. 213244
• vânzător, Huiedoara, 6 posturi, data limita 
30.08 Tel. 213244

■• vânzător, Lupeni, 2 posturi, data limita 2.08. 
Tel. 213244
• vânzător, Lupeni 4 posturi, data limita 2810. 
Tel. 213244.

Comemorări (76)

Astăzi, 1 august se împlinesc 2 ani de când a plecat dintre 
noi iubitul nostru soț, tată, socru, bunic și străbunic

EMHJAN BUGNARU
Dormi în pace suflet bun și blând.
Nu te vom uita niciodată.

Familia

• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limita 7.08 
Tel. 213244
• vânzător, PeHa8 posturi, data limita 1.08 Tel. 
213244
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Petroșani, 9 posturi, data limita3.08. 
Tel. 213244
• verificator bani, Deva, 5 posturi, data limita 
30.08. Tel. 213244.
• vopsitor lemn, Hunedoara, 1 post data limită 
30.08 Tel. 213244.
• vopsitor lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 20.08 Tel. 213244.
• zidar restaurator,Lupeni,2posturi,datalimifâ 
15.08 Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 8 posturi, data 
limită 30.09. 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.

(1/28.07)

• Societate comercială angajează urgent zidari, 
dulgheri și muncitori necal if icau, salariu între 5 - 8 
milioane lei. Tel. 0726/076256.

(3/31.07)

• Angajăm cu C M la Sibiujoersoană cu experiență 
în montaj gresie - faianța și finisaje. Asigurăm 
cazare și salarizare avantajoasă. Tel. 0722/833927.

(5/31.07)

(1/26.07)
• zidar rosar tencuitor. Hunedoara, 1 post da 
limită 5.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 2 postu 
data limită 21.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 20 postu 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 4 postu 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 9 postul 
data limită 10.08. Tel. 213244,
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 1 post dai 
limita 2.08. Tel. 213244.
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 3 posturi, dai 
limită 18.08. Tel. 213244.
• zidar șamotor, Orăștie, 5 posturi, data limit 
27.08. Tel. 213244.

• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limit 
30.08. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Orăștie, 1 post data limit 
18.08 Tel. 213244.

RECLAME CONCURS
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• Festival de film. Noul director artistic al 
Festivalului de Film de la Locarno (2-12 
august), elvețianul Frederic Maire, a ales pen
tru cea de-a 59-a ediție să programeze mai 
puține filme ca în ceilalți ani și să aducă un 
omagiu regizorului finlandez Aki Kaurismaki.

Gibson, cercetat de poliție

Fosilă Paleontologii studiază fosila unui
dinozaur (Orobates pabsti) la muzeul naturii 
din Gotha, Germania. Fosila a fost descope
rită in șantierul paleontologic „Bromacker”, 
din Germania. (Foto: epa)

„Duelul țiparilor"
Londra (MF) - „Duelul 

țiparilor”, o atracție tur
istică în stațiunea balnea
ră Lyme Regis din Ma
rea Britanie, a fost înlă
turat din programul esti
val din cauza unei posi
bile campanii de deni
grare inițiată de apărăto
rii drepturilor animalelor.

Transformat în spec
tacol de către municipa
litate de aproape 30 de 
ani, „duelul țiparilor” con
stă în lupte pe o estradă, 
cu țipari morți de 1,5 me
tri lungime, până când 
adversarul este dărâmat 
de pe podium. în flecare 
an, peste 3.000 de per
soane asistă la acest 
spectacol organizat pen
tru a finanța Societatea 
regală de salvare a 
mării. Țiparii folosiți 
sunt cumpărați de orga
nizatori de la pescarii 
din zonă.

Antipatic 
Londra (MF) - Cân
tărețul britanic James 
Blunt este mai an
tipatic decât agenții 
de circulație, vecinii 
zgomotoși și agenții 
imobiliari, indică un 
top al celor mai greu 
suportabile lucruri 
din viață, realizat în 
Marea Britanie. Fos
tul căpitan de 
armată care a servit 
în Kosovo, autorul 
hitului „You're Beau
tiful", s-a situat pe 
locul al patrulea într- 
un clasament realizat 
de Lactofree în urma 
unui sondaj la care 
au participat 2.000 
de persoane. Cântăr
ețul a fost surclasat 
în acest top de tele
foanele primite de la 
comis-voiajori, rulote 
și de persoanele care 
nu așteaptă la coadă 
și se bagă în față.

■ Actorul Mel Gibson 
va fi cercetat de poliție 
pentru presupuse 
comentarii antisemite.

Los Angeles (MF) - Actorul 
Mel Gibson (50 ani) va fi cer
cetat de poliție pentru presu
pusele comentarii antisemite 
pe care le-a făcut după ce a 
fost arestat pentru conducere 
în stare de ebrietate în Ma
libu, California, la sfârșitul 
săptămânii, deși și-a cerut 
scuze publice pentru acest 
incident.
Comentarii dure

Actorul a fost oprit de 
poliție pe când conducea cu 
o viteză de două ori mai mare 
decât limita legală, în Malibu. 
Gibson a picat testul cu fio
la, a fost arestat și apoi eli
berat pentru o cauțiune de 
5.000 de dolari.

Actorul a făcut în timpul 
arestării câteva comentarii 
dure la adresa polițiștilor, 
despre care se crede că ar fi 
fost antisemite. Ofițerii care 
s-au ocupat de arestarea vede
tei nu au făcut nici ei vreun 
comentariu legat de acest 
subiect.

Bikini sculptați în secolul V
Veliko Tarnovo (MF) - O 

figurină aparținând unui cult 
vechi care venera femeia, 
îmbrăcată în bikini, a fost 
descoperită de arheologii bul
gari într-un sit aflat în apro
pierea orașului Veliko Tarno
vo, centrul Bulgariei. Sculp
tura datează din secolul al V- 
lea d.c. și a fost descoperită 
în situl de lângă satul Hot- 
nitsa în apropierea orașului

A ars platoul lui James Bond

Samson, un pui de focă sud-americană, 
se odihnește pe marginea piscinei de la 
Dortmund Zoo. Samson s-a născut în 5 
iunie. (Foto: EPA)

■ Decorurile celui mai 
recent film „James 
Bond" au fost distruse 
într-un incendiu.

Londra (MF) - Un incendiu 
a distrus, duminică, deco
rurile celei mai recente părți 
a seriei „James Bond”, la care 
filmările tocmai s-au încheiat, 
situate în studiourile Pine
wood, în apropiere de Londra, 
transmite AFP.

Acoperișul de tablă care 
acoperea un imens platou pe 
care fusese reconstruit un 
cartier din Veneția, orașul în 
care se desfășoară acțiunea 
filmului „Casino Royale”, s-a 
topit parțial din cauza focu
lui, iar pompierii au luat de-

Caută grădinar pentru ferme organice

Ou cu „autoprogramare"
Londra (MF) - Oul „cu autoprogramare”, 

conceput pentru a scăpa de problema albu
șurilor prea moi și a gălbenușurilor răs
coapte, va apărea pe rafturile magazinelor 
în câteva luni, fiind o aplicație a termosen- 
sibilității. Ouăle vor fi marcate cu un logo 
desenat cu cerneală invizibilă termocromă, 
care devine neagră în momentul în care 
ajunge la o anumită temperatură.

Specialiștii au creat mai multe tipuri de 
cerneluri pentru ouă fierte moi, medii și 
tari, care vor deveni vizibile după trei, 
patru și, respectiv, șapte minute de fier
bere. Proiectul a fost lansat de organismul 
de asigurare a calității Lion Quality Eggs, 
deoarece specialiștii au remarcat că foarte 
mulți oameni nu știu să fiarbă un ou.

Logo-urile de pe ouă constituie cea mai 
recentă aplicație a tehnologiei termosensi- 
bilității care constituie viitorul bucătăriei.

■ Prințul Charles este im
plicat într-o emisiune de 
tip reality show.

Londra (MF) - Prințul Charles 
este implicat într-o emisiune 
de televiziune de tip reality 
show care are ca scop găsirea 
unui grădinar priceput pentru 
ferme organice, alteța sa spri
jinind multe proiecte ecolo- 
giste. Prințul, cunoscut pentru

Gibson (Foto: EPA)

Gibson s-a scuzat ulterior 
pentru această ieșire, recu
noscând că a rostit cuvinte „în 
care nu crede și care sunt în
grozitoare”, dar nu a dat nici 
un fel de detalii despre natu
ra lor. „Mi-e foarte rușine de 
tot ceea ce am spus și îmi cer 
scuze tuturor celor pe care 
i-am ofensat”, a spus Gibson. 
„M-am luptat cu alcoolismul 
toată viața și regret profund că
derea mea oribilă”, a adăugat 
starul. Scuzele sale au fost 
considerate totuși neconvingă
toare și insuficiente de către 
multe organizații evreiești din 
lumea întreagă. Șeriful Lee Ba
ca a anunțat că va da publi
cității în curând un raport de
taliat al momentului arestării.

Veliko Tarnovo. Profesorul 
Stefan Chohadziev, coordona
torul echipei de arheologi, a 
explicat că în momentul în 
care au remarcat precizia cu 
care era sculptată piesa de 
lenjerie au rămas muți de 
uimire. Figurina a fost cel 
mai probabil cioplită de mem
brii unui cult ce venera feme
ia ca mamă, a adăugat Choha- 
dzhiev.

Ard decorurile filmului „Casino Royale"

cizia să acopere cu apă toate 
decorurile.

în „Casino Royale”, un re
make al filmului turnat în 
anii '60 în care juca Roger 
Moore, agentul 007 este încar

implicarea sa în dezvoltarea 
fermelor organice, dorește să 
găsească prin ^intermediul a- 
cestei emisiuni un horticultor 
care să aibă cunoștințele de 
bază ale acestei afaceri.

Concursul este realizat după 
modelul emisiunii americane 
„The Apprentice” („Uceni
cul”), a cărei gazdă este mil
iardarul Donald Trump, și 
este deschis oamenilor tineri 
și celor care provin din medii

Andreea
Născută în zodia 
Scorpion, îi plac 
tirul cu arcul, 
muzica și 
călătoriile..

(Foto: Traian Mani

nat de actorul Daniel Craig, 
în vârstă de 38 de ani, care 
i-a succedat lui Pierce Bros
nan. Filmul, ale cărui costuri 
de producție s-au ridicat la 
aproximativ 70 de milioane de 

sărace. Spectatorii vor putea 
să-i vadă pe învățăcei lucrând 
într una dintre grădinile pre
ferate ale bunicii prințului.

Ucenicul va petrece un an 
învățând tehnicile de cultivare 
organică a plantelor la castelul 
Mey, deținut pe timpuri de 
regina mamă, care se intere
sa foarte mult de grădinile 
castelului. La sfârșitul anului, 
învățăcelul va câștiga un loc 
la Colegiul de horticultura. 

dolari, va fi lansat pe marile 
ecrane în luna noiembrie.

Opt mașini și aproximativ 
60 de pompieri s-au luptat cu 
flăcările care au cuprins 
decorurile. în momentul izbuc
nirii incendiului, despre ale 
cărui cauze nu se știe încă 
nimic, pe platou se aflau trei 
tehnicieni care au reușit să se 
salveze la timp.

Cea mai mare parte a 
filmelor „James Bond” și un 
număr important de filme și 
seriale televizate britanice au 
fost turnate în studiourile 
Pinewood, situate în apropiere 
de aeroportul Heathrow.

în 1984 decorurile construite 
pentru im alt film „007”, „Spi
onul care mă iubea”, au fost 
distruse în urma unei explozii.

Spectacolul „Flau- 
tm fermecat” de Mozart, 
sub bagheta lui Ricardo 
Muți, a avut premiera 

■ sâmbătă, în cadrul festi
valului de la Salzburg.

(Foto: EBA)
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