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_ Cerul va fi mai mult senin. Vântul Va
prezenta intensificări.

> O Q „Gazați" cu rea intenție
dltnineala searâla prânz

■ O sesizare a unor 
angajați al Cooperativei 
Cauciucul a pus pe jar 
Garda de Mediii și ITM.

Deva (I.J.) - Firma se află 
în lichidare, iar angajați! ei 
lucrează la dezafectarea uti
lajelor și recipientelor. Auto

rii sesizării au reclamat 
scurgeri de gudroane de lâ un 
rezervor care a afectat atât 
starea de sănătate a unor 
angajați, cât și mediul încon
jurător.

Potrivit acestora, cinci an
gajați ai firmei, au plecat 
acasă înainte de încheierea 
programului, cu fețele defor

mate, după ce aU inhalat gaze 
toxice. „Ne-am deplasat la 
foța locului, pentru că, în 
urma sesizării, unor munci
tori 11 s-a făcut rău ca urmare 
a indicelui scăzut de confort 
termic, lipsei de apă și a 
gazelor emise de sudură. îhtr- 
adevăr, au existat scurgeri pe 
platformă, înBă ele au fost

acoperite cu nisip și pietriș. 
Nu știm ce fel de substanțe 
sunt. Au fost prelevate probe 
și vom avea rezultatele în 24 
de ore. Dacă se fac vinovați 
de ceva, Garda de Mediu va 
sancționa firma”, declară Ele
na Bădescu. director al 
Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara, /p.3

PSD vrea funcțiile înapoi
Deva (D.î.) - Victor Vaida, președintele 

PSD Hunedoara, a declarat că speră ca for
mațiunea sa să iși recupereze posturile de 
primari, consilieri locali și județeni pe care 
he-a pierdut datorită migrației politice. El a 

i precizat că recent adoptata lege privind 
statutul aleșilor locali nu mai permite “tra- 
seismul” politic și prevede obligativitatea 
demisiei din funcțiile ocupate a celor care 
au trecut deja la alte partide. în caz contrar 
PSD va da în judecată foștii membri, /p.6

Cu gâtul tăiat
Petroșani (M.T.) - Un bărbat de 70 de ani, 

cu gâtul tăiat, a fost găsit ieri dimineață, în 
apropierea puțului trei, ce aparține minei 
Livezeni. Cadavrul a fost găsit de un local
nic, care trecea întâmplător prin zonă. Cor
pul neînsuflețit al bărbatului a fost descope
rit lângă un gard, lâ marginea drumului care 
duce spre stațiunea turistică Parâng, iar din 
primele cercetări se pare că este vorba 
despre o crimă. Oamenii legii sunt de părere 
că gâtul bătrânului a fost tăiat cu o coasă 
sau un topor. Polițiștii au stabilit că este 
vorba de Florea OÎel din idealitate.

Tt Cir atacă Europa. Cam
pioana României la futsal în 
sezonul 2005-2006 a început, ieri, 
la Stadionul Cetate, pregătirile 
pentru noul campionat. Oficialii 
deveni mizează cam pe același lot 
și au că obiectiv nu doar titlul, ci 
și un parcurs cât mai bun în 
,UEFA. Zp.7 (Fota: Ț. Mânu)

Pensii mai mari, din toamnă
numărul total de pensionari 
in plată este de 123.190. Prin 
creșterea valorii punctului de
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■ Peste 95.000 de 
pensionari din județ 
vor beneficie de 
creșteri ale pensiilor.

DeVa (C.P.) - De la 1 sep
tembrie valoarea punctului de 
pensie se va majora cu cinci 
procente, aceasta însemnând 
că unii pensionari din sis
temul public de pensii Vor

primi bani mai mulți. Majo
rarea va fi susținută la recti
ficare din bugetul asigură
rilor sociale, iar cele cinei 
procente se vor aplica valorii 
punctului de pensie, care, în 
prezent, este în cuantum de 
323,1 lei noi.

Efortul bugetar pentru 
această majorare va fi de cir
ca 2500 de miliarde de lei 
vechi. „în județul Hunedoara

pensie, începând de luna 
viitoare, un număr de 95.672 
de pensionari vor beneficia de 
majorarea cuantumului pen
siei. Dintre aceștia 27.862 sunt 
din Valea Jiului”, a declarat 
Ionel Ciobanu, directorul 
Casei Județene de Pensii 
Hunedoara.

Finanțare
Deva (C.P.) - Un nu

măr de 20 de întreprin
zători hunedoreni au ce
rut informații despre mo
dul de obținere a finan
țării nerambursabile de 
la ANIMMC. Programul 
este derulat în parteneri- 
at cu Banca Comercială 
Carpatica, /p.5

Tragedie pe șoseaL Sosiri în principalele structuri de 
♦primire turistică
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■ Un tânăr șl-a pierdut 
viața și o femeie a fost 
grav rănită în urma unui 
accident de circulație.

Geoagiu (M.T.) - Un tânăr 
și-a pierdut viața, iar con
ducătoarea autoturismului a 
fost grav rănită, în urma unui 
accident petrecut, ieri dimi
neață, pe DJ 705, în localitatea 
Geoagiu. Tragedia s-a petrecut 
în jurul orei 6:30, când con
ducătoarea autoturismului 
Nissan Terrano, Mihaela F., 
de 81 de ani. din Deva, avocat

al Baroului din localitate, nu 
a adaptat viteza într-o curbă, 
a derapat și a pierdut con
trolul volanului. Autoturismul 
în care se afla împreună cu o 
prietenă și George P., de 17 
ani. din Vulcan, nU â mai 
putiit fi redresat și s-â răstur
nat în afara părții carosabile, 
în urma accidentului tânărul 
și-a pierdut viața, iar con
ducătoarea autoturismului a 
fost transportată în stare 
gravă la o clinică din Timi
șoara. în cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru ucidere 
din cuină. -

„Mihal Viteazul” din municipiul Deva, cumpărătorii 
sunt nevoițl să facă slalom printre bălți.

(Foto: Traian Mânu)
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• Dosar. Vicepreședintele Comisiei parla
mentare pentru controlul SIE, Constantin 
Nlță, a declarat, luni, după audierea direc
torului demisionar al Serviciului, Gheorghe 
Fulga, că acesta a informat Comisia că Sil a 
deschis un dosar operativ pentru Omar Hays-* 
sam, după ce acesta a părăsit țara. (MF)

• Corupție. Peste o mie de angajați din sis
temul penitenciar din Marea Britanie sunt co- 
rupți, aceștia acceptând să Introducă telefoa
ne și droguri în închisoare sau să transfere 
deținuți în schimbul banilor, se arată într-un 
raport obținut luni de BBC, relatează AFP. (MF)

Frattini încurajează Guvernul

Restructurarea 
AfiAntilInr

Buafregti (MF) - Bog 
dan Olteana consideră 
el restructurarea agen
țiilor guvernamentale 
va provoca foarte multe 
neplăceri In coaliția de 
guvernământ, pentru că 
in acest domeniu „sunt 
interese foarte mari".

Președintele Camerei 
Deputaților, Bogdan Ol- 
teanu a precizat marți, 
câ restructurarea secre
tarilor de stat este doar 
„un simplu exercițiu**. 
„Se vorbește despre apa
ratul de lucru âl prlmu- 
lui-minlstru, dar nimeni 
nu scoate o Vorbă des
pre agențiile din subor- 
dlnea ministerelor. Când 
vom ajunge cu discuția 
la aceste instituții, pro
babil că va ieși un scan
dal de proporții, pentru 
că aici mint interese foar
te mari**, a susținut 01- 
teanu. Bl consideră că 
stint foarte multe ase
menea agenții
care nu iși 
justifică exis
tența și de 
aceea „cel 
puțin jumă
tate pot fi 
desfi
ințate**.

(Foto: tf»Ă|

Demisia 
Iul Timoftei 
oficială 
bucurești (MF) - Ra
du Timofte șl-a trimit 
demisia la Camera 
Deputaților, dupfi ce 
conducerea Parlamen
tului a avut obiecții 
fața de .cererea de 
eliberare din funcție'* 
depusa la președinție. 
.Subsemnatul timofte 
Alexandru Radu, 
director al Serviciului 
Român de informații, 
am luat la cunoștința 
despre solicitatei 
Birourilor permanente 
reunite âle Senatului 
și Camerei baputațildr 
de a-mi exercita în 
continuare funcția, 
plna când Parlamen
tul va hotărî eliber
area din această 
funcție. Am apreciat 
și apreciez în contin
uare că solicitarea 
eliberării din funcție 
adresată domnului 
președinte traiăn 
Bâseseu este echiva
lentă cu solicitarea de 
demisie. Vă roș, dom
nule președinte, să 
primiți demisia mea 
did funcția de director 
al Serviciului Român 
de informații", se 
arată în document.

■ Comisarul european 
crede că raportul din 
septembrie ar trebui să 
menționeze o dată certă.

București (M.F.) - „Am ve
nit in România pentru a incu
ria Guvernul, Parlamentul și 
cetățenii să continue refor
mele**, a spus Franco Fratti
ni, comisarul european pen
tru justiție șl afaceri interne, 
ieri, ln cursul vizitei in țara 
noastră. De asemenea, comi
sarul a apreciat că raportul 
din septembrie ar trenul să 
menționeze data exactă a ado
rării României la UE.

Probleme cu corupție
Comisarul european pentru 

justiție și afeceri interne. Fran
co Frattini, a apreciat, marți, 
că România are încă proble
me cu justiția șl corupția, de
și a făcut progrese importante 
in privința aderării. într-o 
declarație de presă susținuta 
după întâlnirea cu ministrul 
Administrației și Internelor,

Franco Frattini a vorbit despre problemele din justiție, (Foto: epa>

Vasile Blaga, Frattini a adă
ugat că lupta împotriva cri
mei organizate și a spălării 
banilor trebuie să continue și 
după aderare. „Din punct de

vedere al securității, România 
se găsește pe calea cea bună**, 
a spus comisarul european.

Referitor la eforturile pen
tru Îndeplinirea condițiilor de

aderare, Franco Fratini a a- 
preciat că s-au făcut progrese 
importante, inclusiv pe linia 
securizării frontierelor, com
baterea traficului de persoana 
și in recrutarea de petsoMț.' 
nou pentru forțele de poliție. 
Comisarul european a mai 
Spus că România poate juca 
un rol important în sud-estul 
Europei șl va trebui să țină 
legături strânse cu țările din 
această zonă.
Justiția și corupția

Comisarul european a apre
ciat in schimb că România 
are încă probleme cu justiția 
șl corupția, deși a făcut pro
grese importante. într-o decla
rație de presă susținută după 
întâlnirea cu ministrul Admi
nistrației și Internelor, Vasile 
Blaga, Frattini a adăugat lup
ta Împotriva crimei organi
zate și a spălării banilor tre
buie să continue și după ade
rare. „Din punct de vedere al 
securității, România se găseș
te pe calea cea bună*', a spus 
comisarul european.

Reuniune de criză în UE

Atac terorist In Irak
Bagdad (MF) Numărul vicitmelor nevi

novate din irak contihuă să crească. Marți, 
1 august a.c., a avut ide un nou atac tero
rist cu o mașină capcană. Atacul a avut 
drept țintă trupele militare care făceau 
parte dintr-un convoi ce patrula in tona 
Karrada, din centrul Bagdadului. Atacul a 
avut urmări foarte grave fiind Uciși cel 
puțin zece soldați. Pe lângă cei sece sol
dați uciși, au mai fost rănite cel puțin 20 
de persoane, civili șl militari dedpotrivă. 
în aceeași zi au mai avut loc alte trei 
atacuri teroriste. Aceste atacuri s-au soldat 
cu 41 de morți și câteva zeci de răniți.

■ Franța cere un acord 
de încetarea focului, 
Marea Britanie șl fler- 
mania-nu; susțin SUA.

Bruxelles (MF) - Convocațl 
de președinția finlandeza a 
UE, miniștrii de Externe euro
peni Se vor Întâlni azi, pentru 
a discuta, la un dejun de lu
cru, despre mijloacele de a 
determina Încheierea unui 
confiict care a provocat deja 
moartea a aproape 600 de per
soane și â devastat Libanul. 
Opinii Împărțite m UE

Reuniunea de criză OTe loc 
într-un moment in care chiar 
șl țările europene aU puncte 
de vedere diferite ln legătură 
cu oportunitatea until apel 
pentru Încetarea imediată a fo
cului, cerută insistent de Fran
ța. Statele membre UE sunt 
de acord cu necesitatea unul 
acord de Încetare imediată a 
focului, cu excepția Marii Bri
tanii șl a Germaniei, care sus

țin punctul de Vedere al Sta
telor Unite. Autoritățile de la 
Washington și Londra au ce
rut Națiunilor Unite să desfă
șoare rapid o forță internațio
nală la granița dintre Israel și 
Liban, refuzând până acum să 
ceară Un armistițiu imediat.
Forță internațională

în acest timp, obiectivul Is
raelului este de a crea pe teren 
condițiile necesare pentru a 
permite să acționeze unei for
țe internaționale care dispune 
de prerogative reale. „Urmă
toarele zile sunt decisive șl 
vor decide dacă o organizație 
teroristă va mai putea încă să 
amenințe Israelul", a precizat 
el, în cea de-a 21-a zi a conflic
tului dintre Israel și Hezbol
lah.

Peretz a sugerat că armata 
israeliană are planuri ope
raționale care îi permit să își 
atingă obiectivele într-un ter
men scurt, în cazul impune
rii unei încetări â focului în 
următoarele zile. Protest împotriva așa-zlsel susțineri americane. (Foto epai

Averea lui Dan loan Popescu Alertă la atacuri teroriste

Dezastru în Bagdad. (Foto: epaj

■ Judecătorul acuzat 
câ nu a luat în calcul 
operațiuni de un mi
lion de euro.

București (MF) - Dan loan 
Popescu își justifică în to
talitate proveniența bunuri
lor aflate la vedere, îhsă în 
procesul de control al ave
rii sale, maglstrațil au în
călcat mai multe proceduri, 
a declarat, luni, intr-o con
ferință de presă, directorul 
Transparency International 
România, Victor Alistar.

Alistar a explicat că Dan 
loan Popescu a prezentat 
comisiei de cercetare a ave
rilor demnitarilor, printre 
altele, un document bancar 
care atesta exact diferența 
de bani care nu puteau fi jus
tificați, aproximativ un mi
lion de eUro.

„Documentul atesta 0 tran
zacție bancară, era neștam
pilat, fosă, pe verso bahea fă
cuse mențiunea «valabil fă
ră ștampilă»", instanța nu

Dâh loan Popescu (Foto: EPA)

a ținut cont de el, respin- 
gându-1 ca probă. „Sunt si
gur câ avem de-a face cu un 
abuz în serviciu din partea 
judecătorului Nucă de la 
instanța supremă**, a decla
rat Alistar.
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Londra (MF) - Guvernul 
britanic va inaugura Un nou 
sistem de alertă de securitate, 
despre care afirmă câ va fur
niza publicului informații mal 
concise privind riscul produ
cerii unor atacuri teroriste. 
Analiștii susțin că inițiativa 
face parte dintr-un efort con
jugat al Guvernului britanic 
și al serviciilor de securitate 
MI5 Și M10, pentru a-și redo
bândi credibilitatea. Noul sis
tem este asemănător celui fo

losit în Statele Unite în ulti
mii patru ani, având cinci ni
veluri de alertă, care variază 
de lă „minim" (probabilitate 
scăzută de atac) la „critic" (a- 
tac iminent).

Sistemul se va declanșa la 
nivelul „grav", imediat inferior 
celui „critic", semnalând câ au
toritățile consideră atacul foar
te probabil. Până în prezent, 
Guvernul a ținut secrete aces
te informații pentru a nu a- 
larma inutil populația.

Polonia mal departe de UE
Bruxelles (MF) - Guver

nul de la Varșovia afectea
ză poziția Poloniei îh Uniu
nea Europeană și pericli
tează șansele acesteia de a 
deține CU succes președin
ția blocului comunitar, in 
2011, a declarat fostul direc
tor pehtrU Afaceri Europe
ne din Ministerul polonez 
de Externe, Pawel Swiebo- 
da, transmite EU Observer.

„Acest Guvern se axează 
pe politicile interne, iar afa

cerile europene nu repre
zintă o prioritate. Nu eva
luează ln mod adecvat im
pactul politicilor europene/H 
sau naționale**, a declarat•*' 
Swieboda, precizând că po
litica Varșoviei față de Uni
unea Europeană va duce la 
blocarea noilor proiecte co
munitare. Costul acestei po
litici este câ Polonia nu se 
Va afla printre statele Uni
unii care Vor crea, noi reali
tăți politice.
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*• BaM pehtru monumente. Ministerul cul
turii șl Cultelor va aloca bani pentru restau
rarea Sarmizegetusei Regla. Valoarea totală 
a fondurilor destinate pentru acest obiectiv 
depășește 100.000 de lei hol. (C.P.)

• Datorii. CNH a rămas cel mai mare dator- 
Hlc lă bugetul de stat, având la sfârșitul lunii 
‘ffinie datorii de 866,6 milioane de lei. CNH 
.datorează 1,14 miliarde de l&i la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 128,39 milioane 

.de lei la bugetul asigurărilor de șomaj și 
.40,5 milioane de lei către bugetul 
asigurărilor de sănătâtb. (D.l.)

Cresc chiriile
Deva (C.P.) - th Sep- i 

tembrie, pe chiriași îi I 
paște o nouă scumpire, ș 
Analiștii imobiliari \ 
spun că preșul chiriilor I 
va crește cu până la I 
15%. începerea noului I 
an universitar și o posi- I 
bilă intervenție a băncii Ț 
centrale pe această piață 1 
ar putea determina un I 
„boom” al chiriilor. I 
„Chiriile vor crește luna • 
viitoare pentru că va în
cepe școala. La Deva nu i 
avem mulți studenți ca- j 
re stau !n chirie, ci ele- I 
Vi* care vin din iot Jude- i 
țul. la liceele din muni- \ 
cipiu. Apoi sunt oame- j 
nil de afaceri străini, i 
dar aceștia preferă în I 
general casele”, ne-a de
clarat un agent imobi
liar devean. La Deva I 
chiria lunară pentru o I 
garsonieră mobilată este 
cuprinsă între 80 și 100 \ 
tte euro, pentru un apar- I 
Onent cu două camere I 
Intre 00 șl 180 de euro, i 
Iar pentru Cele cU trei j 
camere se cer 200 de i 
euro. Pentru case sau i 
vile chiria nu este mai | 
mică de 250 de euro. j

Chiria la case e mai mare

„Gazul" era negru de fum

Festival 
de folclor 
Deva (C.P,) - Devenii 
vor avea parte, 
începând de mâine, 
de spectacole fol- 
dorice susținute de 
copii și tineri, partici
pant! la cea de-a VII- 
a ediție a Festivalului 
Internațional de Fol
clor „Carpatica". 
După ce ieri a avut 
10c primirea oficială a 
celor 12 grupuri fol
clorice din țară și 
străinătate, astăzi de 
la ora 18, pe străzile 
municipiului va avea 
I66 o paradă a portu
lui popular, urmând 
ca de la ora 19, 
timp de două ore, 1b 
Piața Victoriei să se 
desfășoare un spec
tacol folcloric. Acesta 
se Va reedita joi, de 
la ora 19.45, în Piața 
Unirii, lângă Primăria 
Deva, iar vineri, de la 
aceeași oră, pe 
terasa Casei de CUl- 
tură „Drâgan 
Muntean" din Deva, 
a anunțat Dumitru 
Lăsconi, directorul 
festivalului.
Sâmbătă grupurile .se 
vor afla la Hațeg, iar 
duminică este pro
gramată festivitatea 
de închidere lâ 
Săcărâm.
Ansamblurile fol
clorice sunt din Ser
bia, Bulgaria, Cipru, 
Ungaria și 
România.

II Alte autorități susțin 
că reclamația făcută se 
dovedește a fi mai 
degrabă rea intenție.

INA JURCONE
, lnaJUrcon«®IM«rttimedl4zo

Deva - Reprezentanții fir
melor care se află îh vecină
tatea Cooperativei „Cauciu
cul” susțin că au văzut îh re
petate rânduri muncitori care 
pleacă din clădire cU stare de 
sănătate proastă, însă aceștia 
nu ajung niciodată la spital.

„Reclamația a fost făcută și 
Inspecției Muncii. Neam 
deplasat la fața locului insă 
nu am găsit condiții proaste 
de lucru pentru angajați, Con

De la nuntă - pe patui de spital
■ Jumătate dintre par* 
ticipanții la o nunta s- 
au intoxicat cu alimen- 
tele oferite de gazde.

Vulcan (M.S.) - Un număr 
de 15 persoane, care au par
ticipat la o huntă, au fost 
internate în spitalul din 
orașul Vulcan cU toxlinfecție 
alimentară, alți 19 nuhtașl 
aflându-se sub observația me
dicilor cu forme ușoare ale 
bolii.

Nunta a avut loc, la sfâr
șitul săptămânii trecute, la 
Cabana Cheile Buțiî, situată

Taximetrist 
tâlhărit

Petrila (M.T.) - Un 
taximetrist din Petrila, a 
fost victima unei tâlhării, 
comise de o persoană 
necunoscută. Taximetrls- 
tul le-a declarat polițiș
tilor că, un client l-a 
agresat, i-a furat telefonul 
mobil și 200 de lei noi. 
Polițiștii au stabilit că 
este vorba de Dumitru V. 
dfe 27 ani, din Petrila, 
dispărut de la domiciliu.

Accident din cauza capotei
Rapolt (M.T.) - Un bărbat talul Județean Deva, cu mul-

a fost grav rănit în urma 
unui accident de circulație 
petrecut marți noaptea, pe 
D.J. 107A, pe raza localității 
hunedorene Rapolt, deoarece 
capota autoturismului în care 
se afla s-a deschis in timpul 
mersului. într-o curbă la 
stânga a pierdut controlul 
Volanului și s-a răsturnat în 
afara părții carosabile, într- 
un lac artificial. în urma acci
dentului, pasagerul. Adrian 
B., de 28 ani, din localitatea 
Slmerla, A fbst grav rănit și 
transportat de urgență la Spi-

Programe pentru
Deva (C.P.) - Autoritatea 

Națională pentru Turism 
așteaptă studiile tehnice din 
partea autorităților locale des
tinate dezvoltării turismului 
montan. în cadrul subprogra
mului „Schi în România”, în 
județ există proiecte pentru 
amenajarea a trei pârtii de 
schi în Parâng, Straja și Vul
can. De studiile de fezabilitate 
răspund direct Primăriile 
Petroșani, Lupeni și Vulcan. 
Programul "Dezvoltarea infra
structurii turistice din zona 
montană înaltă” permite dez
voltarea rețelei de refUgii 
montane și salvamont și a sis
temului de semnalizare pe 

trolul a fost efectuat după 
orele de program ale soci
etății și am pătruns mai greu 
in incintă, insă nu am găsit 
acolo nimic care să contra- 
vlnă normelor legale. Vom 
mal controla flrmH șl la alte 
ore, și dacă Vom constata că 
nu am fost corect informați 
societatea va suporta rigorile 
legii”, declară Ioan Miheț, 
reprezentant ITM.
Păcurină

Deșeurile deversate in in
cinta Cooperativei s-au dove
dit a fi păcurină. „8-a sudat 
la un rezervor eu păcurină din 
care s-au scurs 5-7 1 pe o 
suprafața betonată de 1-2 mp. 
Locul a fost acoperit cu nisip, 
deci nu se justifica o atât de 

la 15 kilometri de orașul Uri- 
câni, din Valea Jiului, iar 
primele internări s-au făcut 
ÎUni după-amiază.

E salmonsite?
„Bolnavii suferă de gas- 

troenterocolită acută, cu gra
de diferite de deshidratare, 
Uhii dintre ei necesitând per
fuzii pentru echilibrare hidro- 
electrolitică ”, a declarat di
rectorul executiv al Direcției 
de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara, dr. Dan Magheru.

O echipă a Direcției de 
Sănătate Publică HuhOdoara 
s-a deplasat la Cabana Cheile

Mineri instigați să refuze masa
■ Minerii de la Lupeni 
și Urlcani au refuzat 
ieri hrana caldă la 
intrarea în șut.

tupeul (Î.J.) - Refuzul a 
fost făcut de o mare parte a 
minerilor din ambele schim
buri după ce au cules din 
curtea unității manifeste prin 
care erau Îndemnați să 
renunțe la masa caldă. "Mine
rii așteptau de azi (1 august) 
să primească în loc de o masă

tipie leziUhl.

Bogdan NlțU (Foto: CL)

turismul montan 
traseele montane. în acest pro
gram există proiecte pentru 
Munții Retezat. Aici răspun
derea aparține CJ, care va 
elabora studiul de fezabilitate, 
in valoare de 30000 de auro, 
proiectele tehnice pe obiective 
ridicându-se lă 100.000 de 
euro, a declarat Iulian Mirea, 
consilier tn cadrul CJ Hune
doara. Până la finele anului 
ANT dorește să obțină acor
dul Executivului pentru fi
nanțarea integrală a studiilor 
de fezabilitate și proiectelor 
tehnice, urmând ca in 2007 și 
2008 să se suporte cheltuielile 
pentru execuția efectivă a 
proiectelor. ,

nspettorul ITM, la poarta Cooperativei (Foto; t. Marii»

mare amploare cât a luat ca
zul. Este posibil Că oamenii să 
se simtă rău din cauză că au 
inhalat negru de fum care 
plutește in aer, Rind specific

BUțli de Unde a recoltat probe 
de hrană și a efectuat o an
chetă epldemiologică. Probele 
vor fi supuse unei proceduri 
de analiză în laborator.

Din primele informații, se 
apreciază că nuntașii s-ar fi 
îmbolnăvit din cauză că ar fi 
mâncat ciuperci cu maioneză 
sau tort, ambele fiind aduse 
de acasă de către organiza
torii evenimentului.

Inspectorii Direcției de 
Sănătate Publică Hunedoara 
nu exclud posibilitatea ca 
felurile de mâncare mențio
nate să fi fost infestate cu ger 
menele salmonella.

caldă tlchete. Probabil că 
există grupuri de interes cate 
i-au ihâtigat pe mineri să 
recurgă la uh asemenea gest. 
Faptul că mâncarea e de 
proastă calitate nici nu se 
buhe problema”, declară 
Daniel Surulescu, directorul 
CNH Petroșani.
Diversiune

Sindicatele din Valea Jiu
lui au cerut Ministerului 
Economiei, Ca masa caldă 
care se acordă la intrarea in

•cutii veri. Dacă vă petrecețl vacanța sad concediul thtr-un | 
mod Inedit sau h cel mai simplu mod posibil șl faceți fotografii, i 
vă rugăm să participați cu cea mal reușiți dintre ele lă concursul 
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată tn ziarul nostru, 
Iar autorul el va fi premiat pe mistitâl Trimiteți fotografiile pe 
adres reuacțiel: Deva, Str. 22 Decembrie, atJTM parter, pini 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocanlciu I 
- redactor. Informații la tel. 02547211275, lnt.8834, 
0720/400437.

JURNAL

materialelor cu care se lu
crează aici. Poate ei au făcut 
sesizarea”, declară Cristian 
Moldovan, comlsar-șef al Găr
zii de Mediu Hunedoara.

Cadavre în apă
Buijuc (M.T.) - Cada

vrele a două persoane ca
re S-au înecat au fbst gă
site. Corpul lui Florin T., 
de 50 ani, dm Burjuc. care 
s-a înecat duminică îh 
Mureș, pe raza satului 
Tisa, a fbst găsit pe malul 
râului în satul Toc din 
județul Arad. Al doilea 
bărbat, Dumitru S„ de 37 
ani, din Baru, a fost găsit 
decedat, sâmbătă, pe mar
ginea unui râu din satul 
Ohaba Ponor, comuna 
Pul. Decesul a survenit in 
urma electrocutării.

subteran să fie Înlocuită CU 
tichete valorice. “Cineva se 
află în spatele acestei diver
siuni. Nu se bazează pe fapte 
concrete. Atmosfera negativă 
a fost creată încă din auto
buzele care au adus minerii. 
Ea a continuat in cmtlnâ și 
a vizat minerii care au decis 
să servească totuși masa. Ei 
au fost agresați verbal de 
anumite persoane a Căror 
identitate urmează să o sta
bilim”, declară Zoltan Laka
tos, președintele LSMVJ.

CONCURS-,



miercuri, 2 august 2006

- S-4 nâscut regizorul Stere 

-S-« ntecut actorul Mweel Iureș

Cer temporar noros. Maxima va fi de 
32°C, iar minima de 16°C.

Prognoza pentru douA zile
Joi, Cer partial senin, posibil ploaie. 

Maxima va fl de 33°C, iar minima de 17°C.
Vineri. Cer mal mult noros. Maxima va 

fi 33°C, iar minima va fi de circa 11°C.

Calender Cmtin-Ortodox______________________
2 M Aducerea moaștelor Sf. Arhidiacon Ștefan; Bine- 
credindosul împărat lustinian

Calendar greco-catollc________________________
2 M Aducerea moaștelor S Ștefan, ad, protom, la Ierusa
lim (în 415)

Calendar romano-catollc_______________________
2 M Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. 
* (Porțiuncula) PP

Prboc. (JPI
S-ar putea sâ aveți parte de o zl dificili, cu numeroase 

fT probleme de rezolvat la locul de muncă șl acasă. Aveți

' TOmi

if

A

Soluția inwtrwnai din nunMM preoedent -L-V-P-M- DOMICILII - CELARE
- G - CULESE - TL - IC - TULEU - AN - CE - AS - TARLA - TA - FETE - CIOC - I
- USA - DAC - IA - ADRESE - CP - ALIAS - HARAP - ROTO - NERAS - TEST

INTEGRAMA Al DKZLEGAT, M RON Al CAȘTIGATI
In 1-K (ugun. Cuvântul Mtar wm MM
dtmonstrttl cM O< ugor t» poți juc* cu cuvtaMta. 
0«ite*gi corect Megivne agArvtl m flecara edge 

a darului p trtnVte-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. 
seu la OM, CP 1, D*ra. sau depune-o m cuttte spe
ciale Cuvântul fier, pănătn 31 august (nrageraa w 
ana loc te II august in prepar* unei comM. 
MtMMR on BMMMV M «MMU TlUteiîl 
Informați apămantara la nr. 02S4-21127S, IM. MM. 
Persoană de contact Magdalena Șarban.
La acest concurs nu pot partere angajați tnfcrm 
Media p nk> rudele aceetora de gradate I p ă.

Nume.............................................. Q
Prenume....................................... .
Adresa...........................................
......................... Tel........................... 
Localitatea....................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

ctvsKM, EM3

- 7:00-14:00 - str. Horei;
- 7:00-15:00 - pct.500 - Mârăști - Kogălnlceanu, afectează: 
fir. Zamlreșcu, 1 Hriambla, blocările: Ml, M2, M3, @oj- 
de. ■. I». E13 |i l-M Desebai, blocurile: I. ,S, D șl K.

Supă cremă de ciuperci
Ingrediente: 500 g ciuperci, 1 cubuleț de 

unt (15 g), 1/2 de țelină, 1 ceapă medie, 1 
cățel de usturoi, 2 linguri rase amidon, 600 
ml supă (1/3 din cantitate se poate înlocui 
cu lapte), piper, 1/2 linguriță de cimbru, 1 
lingură de pătrunjel tăiat mărunt (opțional).

Mod de preparare: Șe taie cubulețe cea
pa și țelina. într-o oală se topește untul la 
foc mediu și se adaugă ceapa, țelina și 
puțină apă, cam 50 ml. Se călesc 10 minute 
amestecând din când în când, până ceapa 
devine translucidă. Se adaugă ciupercile 
tăiate felii și jumătate din supă. Se lasă să 
fiarbă la foc mediu circa 30 de minute. Se 
dizolvă amidonul cu câteva linguri de supă 
și se adaugă în oală. Se pune cimbrul și 
restul de supă. Se mai lasă să fiarbă 5 
minute până se îngroașă puțin. Se potrivește 
de sare și piper. Șe lasă să se răcească puțin 
apoi se pune în blender și se face crema. 
Dacă este prea groasă se mai adaugă supă 
sau lapte. Se servește caldă, eventual, ornată 
cu pătrunjel.

Poftă bunăl (Foto: arhivă)

1 
f750 JumaU TVR. Sport 

8:10 Totul pentru Cehia 
▼ Gl(comeaie, SUA 1996) ■
945 krtegrwn ieq»

Intogim (3 episoade) ! 
1035 50 de ani de dhrntb- > 

ment1n50deemHunl 1

(r) !
1135 BucuMe muridl^lo- ;

I
I 

!

I
I
.)

1 
i:

1

I 
I.
I

I
I
I

kxiistul Eugen Sârtxr
1255 Misterele in Sankt

BPctonbura (reluare)
1350 Vreu si flu... cu tay >1

Bltsy (r)
1330 Desene animate: CM>

Disney (SUA
1450 Jurnalul TVR. Sport
1430 Cony șl restul unfl (r)
B (to-19)

1530 Oameni a noi (r).
Prezintă Dana Rusu

1650 Conviețuiri. Magazin 
pentru-alte națio
nalități

1750 Cony și restul lumii
B(ep. 20, comedie)

1730 Doctor Bedor (ep. 21, >
ei ia 4âoo\ ( 
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Qcomedle, SUA. 1998) 
18300 Mistflrete dn Sankt

EfPttersbwg (ep. 23) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

750 $Me ProTV. 
GlMMHipUI 
doctore?

9:10 Omul cm aduce

9:15 Tlnir și naMștit 
g (film serial, 

reluare)
1050 fii skfba dreptăfi 

n (film artistic;
reluare) 

1250 MMar, polțlfi man 
g(s, r). Cu: Chuck No- 
Hms, Clarence Gilyard

Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

1350 «IV
1450 do lume
__(film artistic, dramă, 
thSUA 1998).

Cu: Evan Rachel 
Wood, Kevin Bacon, 
Marian Seldes. 
Regia: 
Timothy Hutton 

1650 Th* și neliniștit (s) 
1750 ȘtHe ProTv. Vremea 
1745 FanP Bundy (s) 
1830 to Bloc (r) 
1950 $tMe ProTv. Sport

Vremea

650 m gura presei cu 
Mircea Badea. 
Revista presei, 
cu Mircea Badea

750 iri 
; 950 m ura presei

(reluare).
Revista presei, 
cu Mircea Badea.

1050 Concurs Interactiv 
1150 Fete șl băieți

B(film serial) 
1250 Anastasia

Ei(film serial, dramă, 
Rusia, 2003).
Cu: Eler Konkova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

1350 Observator
cu Simona 
Gherghe 

1345 Tablou de nuntă
(reluare) (divertisment) 

1650 Ohseivator 
1645 Secretul Măriei

El (film serial) 
1950 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport
Meteo

î

I

t

t

I
I

I

l

I
I
I 
t

I

2ft15 Fotbal. Med* Liga
Camoionilor

2030 SteajeN-ICGorica.
Transmisiune directă

2230 Hollywood star (docu
mentar, Canada, 2003)

2355 50 de ani de dtartis- 
ment In 50 de emisiu
ni. Prezintă: Petre 
Magdin.

240B Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

020 Persona non grata 
_ (dramă, SUA 2000). 
'* Cu: Jeff Bridges, Joan 

Allen, Gary Oldman, 
Christian Slater, Sam 

' Elliott R.: Rod Lurie 
290 Jurnalul TVR(r) Sport 

Meteo
390 Cine apasă pe frăgad? 
n (r) (thriller/comedie, 

SUA 2002). Cu: Pete 
Postlethwaite, Michael 
Rapaport R.: John 
Bradshaw

555 Bucuriile muzidi (r)

smart * tn tiflon 
wq de dolari
~ (dramă/thriller, Cana- 

I 2005). Cu: Poppy 
Montgomery, David 
Sutdiffe, Snawn Chris
tian. R.: Jeny Ciccoritti 

22d5 Meseriașii (serial) 
«Si* 5tHe ProTV. Sport 

® Vreau să fiu mare 
2450 Doi bărbați și 

njunătrte(ep. 19-20, 
comedie, SUA 2003). 
Cu: Chariie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones 

ISO Familia Bundy (r) 
130 Meseriașfi (r) 
IS5 Omul care aduce 

cartea (r) 
250ȘtirfleProTv 
350 La Bloc (r) 
&30 O crimă de tn mifion 
n de dolari (film, r) 
Nfe Te vezi la ȘtMIe froTv

(r)
590 kstrim tivi (r) 

■OTto(r)
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i
i
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i
i
î
ă

i
i
I
l
t

t
I
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2CM5 Divertisment
Confruntări la Antena
1 (retrospectivă)

. 2950 Observator
' cu Letiția Zaharia.
; Sport
> 1450 Ostaticul (comedie,
I *“■

i
î
î

l&iSUA, 1999). Cu: Jamie 
’ * Fox, Nia Long, Barry

Corbin,. 
R.: Steve Rash

- în ziua In care pleacă 

în vacanță spre Marele 
Canion, Michael Daw
son nu poate fi mai 
fericit. E la volanul noii 
lui mașini sport și în 
compania frumoasei 
lui logodnice, Rae. însă 
Rae află că Michael a

* cumpărat mașina cu 
banii de casă și face 
cale întoarsă cu 
autostopul.

250 Concurs 
interactiv

350 Revizie tehnică

I

»

I
l
l

idei originale și valoroase, care vă sunt de mere ajutor. x

Taur ____________ ____ _______________ __ \

Aveți ocazia si faceți schimbări Importante ta viața dum
neavoastră mal ales pe plan sentimental. ReMfUie cu 
partenerii de afaceri sunt favorizate. <

«•meni .... ................ ............. .... ................................ .. .....

Puteți Investi cu încredere ta afaceri, pentru ci parcurgeți 
o perioadă favorabili, ta care faceți «meri Inspirată Puteți 
rezolva probleme financiare foarte NfWto.

Rac __ _ ____________ ________ ■........ ..... ...............
După o perioadă de dezamăgiri pe gn rantlmantol fl ta 
relațiile sociale, puteți spune că ghlntauri M termtaat pan- < 
tru dumneavoastră. Urmează reușitele.

__________ _■_______ .___________ ____ _
Este o zl favorabilă negocierilor sl comunicării. In cursul 
dimineții sunteți nevoit să plecați tata-o călătorie ta Intere
sul familiei, cu toate că întâmpinați dificultăți. -" 1 
Pede^M

Reușiți, ta sfârșit, să rezolvați o problemă financiari. Este 
o zi favorabili afacerilor șl aveți ocazia să finalizați lucrări 
începute cu mal mult timp ta urmă.

Balanță__________ ____ ;__________ ? • __ .__~
în prima parte a zilei, aveți contacte cu pwoane Impof? 
tente, care contribuie la reușita unei afaceri. Munca depml 
ta ultima perioadă începe să dea roade.

scorpion . ________ _______ :_______
Aveți ocazia si mergeți tata-o excursie cu prietenii. Ar fi 
bine si nu vă eschivați. Nu vă mal gândiți la cheltuielile 
pe care le presupune excurslal

i

Aveți Idei bune, care mi < Mi k» f < ■ li practici: Mura 
a realiza ceea ce v-ați propus, trebuia să depuneți eforturi 
susținute șl să acceptați ajutorul prietenilor.

Capricorn g,----- J----- -----------„------------- -—— •
Reușiți să rezolvați o problem! u linii RetațRa & 
persoana iubită Mint excelenta |i r-f șanse de reușită 
ta tot ce v-ațl prapas sfl foic»țl Iraprauni

Vărsător....... .... ......... ”_____ ___________ _ ______
Aveți capacitatea da a v* attRM eh : -u tați unor situați 
noi și de a lua rapF ttactali Irxpfi «fo. IN puteți ocupa de 
probleme serfaast le tahnri sau ale taiHlel. . s / j pș

Mfl . ■__________________________________________ .. ____________ _

Aveți ocazia dl sl csaHițl late dl |l iPtaritMea. Pută# 
si vă beizatl pe intuiție «ewraR ' ml a alături dM 
partenerul p pfl |l ii pneei ui din 1 mllte.; ,

................... ................ ții»,iiiiijpii.iiLi.i.inii.i.iinB mpuusauepm iiBi.PMIM —

_____________________________ ! **«*«*  ̂

750 Spellbinder (s, r) 730 Lec- 530 Acasă în bucătărie (r)! 063M7.00 Observator (t) 
ția de engleză 855 Cronici me- 6:30 La Tormenta (r) 730 > 1630-1645 Știri locale 
dlteraneene (documentar) 950; Visuri fără preț (r) 830 Cio-1

. colată țu piper (s) 1030; 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 î 

Celebritate (r) 1230 Minciuna ! 
(s) 13:30 înger sălbatic (s) l 
1530 Marilyn (s)1630 Visuri * 
fără pre{ w 1730 Poveștir 
adevărate 1825 Vremea de j 
acasă 1830 Rebelde (s) 2030 i 
La Torment* s) 2130 Tărâ-; 
mul pe inii (s 2230 Bărba-» 
tul visurilor mele (s) 330 Ce-1 

lebritate (s) 030 Poveștiri ade-; 
vărate (r) 130 De 3x femeie - 
(r) (divertisment) 350 Acasă j 

A 1 *** ■ f' f

i

730 Sport, dietă și o vedetă
(r) 850 Sport cu Florentina 840 ! 
Mariana - Prețul inocenței (r) - 
940 Sunset Beach (s) 1040 ‘ 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 1350 Garito- partea Ș 
l+ll 1655 Dragoste și putere (s) 
17:00 iss World România 
20061730 Trăsniți în NAT.O.
(r) 1850 Focus IfcOO Mariana i 
- Praful inocenței & Venezuela, 
2003) 2050 7 Ini de-acasă s 
2030 Cash Taxi 2150 Kiss Ad
venture 2250 Totul despre sex ;
(s) 2230 Focus Plus 2330 Trăs
niți în NAT.O. (r) 2450 Miss 
World România 2006 (r) 0:15 
MutantX (s) 1:15 Focus Plus (r)

Sărutări furate (r) 1050 Plaja 
Iul Măruță 1130 Caracatița (s, 
r) 1230 Expediție în necunos- ■ 
cut Saami - Origini (II) (doc.) f 
1350 Școala părinților (r) 
1450 Fergus McPhail (ep. 1)1 

1430 Aventuri secrete (s) 1550, 
împreună în Europa 1650 Jur
nalul TVR (r) 1630 Lecția de 1 

engleză (r) 17:00 Omul între 
soft și moft 1735 Sărutări fu-! 
rate (s) 1830 CE de Natație 
2050 Cum să nu ne îmbrăcăm 
(doc. Anglia) 2035 Caracatița 
(ep. 12, Italia, 1984, 1998) în bucătărie (r) 
2130 Ora de știri 2230 Babilon 
în Brooklyn (comedie, SUA 
1995) 0:05 Futurama (d. a.) 
035 CE de Natale (r) 135 Fe
tele din Piața Spania (film, r)

I

I

I

t

950 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Căsătoriți pe viațâ 
(serial, SUA, 2001). Cu: Do- ‘ 
nai Logue. 1135 Desene ani
mate: Mr. Bean 12:00 Look 
who is winning 13:05 Căsă
toriți pe viată (s) 1335 Cosby 
(s) 1450 That's 70's show (s) ’ 
1430 Fetze Fetze (r) 1530 în- i 
fruntarea (r) 16:00 Naționala J 
de bere 1630 Elisa (serial) 
1730 lntreabă-l pe Gabi 
1830 Știri Național TV 2050 
Taxi Driver 2150 Pitici de vară 
2250 Știri Național TV 2230 
Film artistic

6:00 Apropo TV 9:15 Marceli
no, pan y vino (s, r) 1020 Echi
pa de elită (r) 11:45 Terapie 
intensivă (r) 1245 Echipa de 
elită (r) 13:45 Marcelino, pan 
y Vino (s) 14:15 Krypto, câinele 
erou (s) 14:45 Echipa de elită 
(s) 16:00 Bette! (s, r) 17:00 
Ghici ce-mi place la tine (s, r) 
1850 Echipa de elită (s) 1950 
Terapie intensivă (s) 20:00 E- 
chipa de elită (s) 22:00 Eram 

1 străini când ne-am întâlnit
(dramă, SUA I960). Cu: Kirk 

J Douglas,030 Cheers (s) j

l

5

PRIMA '

B1TV
950 Verissimo. Cu Gina Tă- 
nase 10:00 Euromaxx (r) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu > 
1250 Euromaxx (documentar) 
1230 Teleshopping 1355 > 
Briefing (r) 1435 Lumea căr-! 
ților 1550 Teleshopping 1535 < 
Euroblitz: Cinema (r) (docu-1 
mentar) 16:00 Nașul. Talk-; 
show cu Radu Moraru (r) 1 
1850 6I Vine presai Cu Livia } 
Dilă și Nzuzi Mbela 2050 Film ■ 
artistic 2250 Nașul. The Best' 
of Talk-show. Cu Radu Mora
ru 2450 Știri. Emisiune infer-, 
mativă 0:15 Film artistic (r) > 
2:15 6I Vine presa! (reluare) I

11:15 Pe platourile de fltom 
(SUA 2005) 1145 Dragi an 
mărit copliull (aventuri, SUA > 
1992). 13:15 HottaMe (to

medie, Canada, 2004). 1445 
Parteneri de viejă (comedie, 
Australia, 2004). 1625 Cava 
cava tot o P (comedie, SUA, 
2003). 1830 Graffiti «ridge 
(muzical Marea Bntanie. 
1990). 2050hdmm1MmiF 
U <it Nkitert (dramă, Marea 
Britanle, 2004). 2140 Jef hr 
stll Italian (polițist, SUA 
2003). 2330 în came vie 
(thriller, Australia, 2003).

12:00 Realitatea de la 12:Q0 
1320 Deschide lumeal 1400 
Realitatea de la 14:0014:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des-, 
chide lumeal 17:00 Realitate? 

de la 17:001745 Editorii Rea
lității 18.-00 Realitatea de la 
18^X) 1850 Realitatea zilei. Gte 
Răzvan Dumitescu20ri5100W 
cu Robert Turcescu 21:00 Real
itatea de la 21:00 2155 Prima 
ediție 2250 Zece fix 2350 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Realitatea all-inclusive 2450 
Rwltatea de la 2490i

8SD Versailles-ul se dezvăluie 
9M Motociclete americane 

10dX) Natura In stare brută 
11:00 Mașini extreme 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Jafuri imposibile 14SX) Ver
sailles-ul se dezvăluie 15:00 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
1&00 Brainiac. Maniad ai știin
ței 17SX) Curse 1&00 Automtf' 
bile americane recondiționate 
1930 Mașini extreme: Super- 
trenuri 20Î)0 Vânătorii de mit

uri 21S0 Motociclete america
ne 22:00 0 pradă mortală 
23:00 La un pas de moarte 
24SX) Mașini pe alese: Sari:
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Bani pentru investiții in firme

ț www.vlnatorul.ro
Deva (C.P.) - Acesta site un site dedicat celor pasionați 
de vânitoart. Include informații despre clini de vânătoare, 

• llnk-url utile, legislație.

AUrsl oft Phcljart WM eu are lO.Go

PHmSHș ^nteiMiMșW.-.____ ___ ____
Mitei* Murtteafi, prirner 69,00-11,00

nWMnTMPRnyi .1IW iWMMCTe ------- nr.—---------
Aural euBnariu, secretar începând eu ora 09,00

tn ludst
DN 7 Vețel - Tătaraștl - Zam
Dn 7 Simeria Veche

■ Dosarele se depun 
pânâ în 25 august, 
fondurile aloelndu-se 
tn ordinea sdsIrIL
Clara Pa»

Deva - ANlMMC pune la 
dispoziția întreprinzătorilor 
circa 44 de milioane de lei 
iioi, bani neramnursabili. Be
neficiarii acestui program 
sunt Întreprinderile nou-lnfi- 
ințate, mlcrolntreprlnderlle, 
precum și Întreprinderile 
mici șl mijlocii care urmăresc 
sa facă investiții.

„La biroul din Deva du Ve
nit aproximativ 20 de oameni 
de afaceri care s-au interesat 
de acest program; Majoritatea 
și-au manifestat intenția de a 
solicita fonduri pentru re- 
tehnologizare. Peste câteva 
zile vom primi de la Bucu
rești datele privind numărul

./ I franc aivdțian

Premieră în farmacii: 
nu mai sunt cozi

Dispecerat apfl rece 227087
Dispecerat apă calda 2178OB
Dispecerat Electrice 926
Dispecerat iaz 227091
informații CFr5 212726 .

• Urzențe ~ÎÎ2
Pompieri ~®SI
Jandarmerie 956
Poliție ------ 955
5J C7HB 214971
Derahjamente lift "23SS9G
direcția Sahltar-Veter. 221146

M Pentru prima oară, 
data de întâi a lunii nu 
a mal concis cu coal 
Infernale la farmacii.

Deva (I.J.) - cozile infernale 
din primele zile ale lunii In 
farmacii pentru medicamente 
compensate și gratuite au 
devenit de ieri inexistente. 
Monitorizarea situației de 
către o echipă constituită din 
reprezentanți ai CJAS, Direc
ției de Sănătate Publica și 
medici de familie a remediat

Recunoașterea calificării
■ Din 2007, Unii ro- 
mâni vor putea lucra în 
UE folosind calificarea 
profesională din țară.

<J Reguli: In flecare bloc sunt 
câteva cifre între ■> il 9, sia- 

- billte dinainte, Acestei tre- 
' bule completate cu cifrele 
. liptâ, în așa fel încât flecare 
• număr si figureze o singură 
' dâtâ. De asemenea, cifrele de

la 1 la 9 trebuie să figureze o 
1 singură dată atât pe rândurile

Orizontale cât ;l pe coloanele 

: verticale ale celor nouă
blocuri Idate împreună.

L’v 4 1 3
1 2 8 9

■ ■ 5...
3 8 7

7 - '■ 9 5 2
9 6 4

■ . 4 6
■ 3 1 4 l 8
6 4 5

Clara PA»
ci»ra.p*>«l>tf»rrhm«*la.rt>

Deva - începând cu 20 
octombrie 2007, in țările Uni
unii Europene se va aplica 
directiva^ privind recuhoaș- 

Actul normativ Se va aplica 
și românilor, după integrare. 
Prin această directivă orice 
prestator stabilit Ih mod legal 
pe teritoriul unui stat mem
bru poate presta temporar și 
ocazional servicii in alt stat 
membru âl UE folosind 
titlurile profesionale acordate 
in țara sa de origine, fără a 
trebui să ceară In statul de 
destinație echivalarea cali

Soluția Jocului din 
numărul precedent
2 9 6 3 4 7 8 15
5 7 4 6 1 8 9 2 3
0 1 3 5 9 2 .4.6.7

3 4 5 1 2 6 7 0 8

0 8 7 9 5 3 2 4 1

9 2 1 7 6 4 S 3 6
1 3 8 4 7 9 6 5 2
4 5 2 8 8 1 3 7 9
7 6 9 2 3 5 1 8 4 Căldura vă avea la Iarna un preț

local. (Foto: CL)

celor din Județ, care s-au 
prezentat să depună dosarele. 
Proiectele care vor primi a- 
visul favorabil vor fi trimise 
la sucursala județeană a Băn
cii Comerciale Carpatica", a 
declarat Ofelia Arghirescu, 
reprezentantul ANIMMC in 
județul Hunedoara.
Aportul beneficiarului

Schema de finanțare care 
va fi folosită do cel cărora li 
se adresează programul va 
avoâ trei părți distincte.

Astfel într-o primă faZă 
ÎMM vor beneficia de 0 alo
cație financiara nerambur
sabilă care nu poate depăși 
loOoo euto (pentru Între
prinderi nou-inființate și 
mlcrolntreprlnderl) saU 60000 
de euro (in cazul Între
prinderilor mici și mijlocii), 
exclusiv TVA, și in același 
timp nu poate acoperi mai 
mult de 60% din valoarea 
proiectului. 6 a doua etapă Va 

o problemă care durează deja 
de mai bine de un an de zile.
„Am avut Întâlniri In ulti
mele două luni cu medici de 
familie, specialiști și farma
ciști și s-a stabilit o planifi
care a prescrierii rețetelor in 
mod eșalonat pentru bolile 
cronice. în plus s-a dovedit că 
este nevoie de o majorare a 
plafonului cu cca. 6 fald, lei 
vechi pentru a acoperi tot 
necesarul de medicamente 
din județ’1, a declarat Victor 
Leu, director CJAS Hune
doara, Starea a fost creată in 

ficărilor respective.
Directiva nu se aplică Ih 

cazul in care profesia ce 
urmează a fi prestată nu este 
reglementată in statul său de 
origine.
Derogări

Muncitorul va trebui să 
facă dovada a cel puțin doi ani 
de experiență profesională. în 
plus, statul membru în care 
urmează să se efectueze 
prestarea de servicii poate să- 
1 ceară lucrătorului să facă o 
declarație prealabilă și să o 
reînnoiască atiual. Aceasta 
trebuie să fie însoțită de o 
asigurare pentru responsabi
litate profesională.. De aseme
nea, statul de destinație poate 
cere documente probatorii cu 
privire la naționalitatea pres
tatorului, la sediul său, pre
cum și cu privire la ca
lificările profesionale. Situația

Preț local la căldură
■ Există o propunere 
pentru Instituirea do 
prețuri locale de re* 
ferință pentru căldură.

București (C.P.) - Ministerul 
Administrației și internelor 
intenționează să promoveze o 
ordonanță pentru instituirea 
prețurilor focale de referință 
la energia termica. Sistemul 
de plata a energiei termice 
furnizată populației, bazat pe 
prețul național de referință și 
pe subvenționarea diferenței 
dintre prețul operatorului și 
cel de referință prin bugetul 
de stat și bugetele locale a de
venit neftmcțiohal, din cauza 
imposibilității autorităților lo-

Hunedorenll cor bani pentru rotohnologlaarea firmelor (foto: co

presupune acordarea unui
credit bancar pe termen scurt 
sau mediu (maxim S ani), 
care va acoperi minimum 
26% din valoarea proiectului 
de investiții. în ultima etapă

Dan Magheru
mod artificial, pentru că, dacă 
nu ar fi fost creată psihoza, 
fondurile ar fi fost suficiente 
pentru bolnavii care aveau cu 
adevărat nevoie de medica
mente. „Am ajuns la zi cU 

unele profesii sunt recunoscuta tn alte țari ale UE. (Foto: Arhivei

se complică și mai mult când 
vide vorba de profesiile a 
căror exercitare poate avea 
implicații asupra protecției 
sănătății saU a siguranței pu
blice și care nu beneficiază de 

cale de a susține financiar 
operatorii. în această situație, 
s-a propus adoptarea unei or
donanțe care să instituție pre
țuri locale de referință, care 
să înlăture o serie de inechi
tăți privind plata energiei ter
mice de către populație și să 
Întărească sprijinul financiar 
acordat familiilor aflate in 
dificultate. Noul act normativ 
va introduce pentru fiecare lo
calitate un preț care sa re
flecte specificul zonei, respec
tiv condițiile de iarnă, capaci
tatea de plată a populației, 
combustibilii folosiți la produ
cerea căldurii și posibilitatea 
bugetelor locale de susținere 
bugetară a populației pentru 
plata energiei termice. 

trebuie să se constate că apor
tul propriu al beneficiarului 
constituie minimum 15% din 
valoarea proiectului de in
vestiții, in natură sau in 
numerar.

Victor Leu (Foto: EL)

toate rețetele care nu au fost 
ridicate, de mal mult timp. 
Bolnavii sunt serviți acum in 
condiții civilizate", conchide 
dr. Dan Magheru, director 
DSP Hunedoara.

recunoaștere automată în baza 
Directivei. în acest caz, statul 
u. tore se Va efectua prestarea 
de servicii poate Verifica apti
tudinile profesionale ale 
muncitorului.

Banii vorbesc
București (CP.) - Prin

cipalele probleme care li 
interesează pe români 
sunt lipsa banilor, nive
lul prețurilor, corupția 
funcționarilor șl a politi
cienilor și lipsa locurilor 
de muncă, relevă un son
daj al Asociației pentru 
Transparență și Liber
tate de Expresie. Peste 
61% dintre români con
sideră că lipsa banilor 
este cea mai importantă 
chestiune. Asistența me
dicală de proastă calitate 
reprezintă o problemă 
pentru 26,4%, lai inefici
enta învățământului 11 
frământa pe 12,3%.

http://www.vlnatorul.ro
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• Jefuit de fiică. 0 tânără de 20 de ani,
din Petroșani, Ana Maria S., a fost depistată 
de polițiștii Biroului de Investigații Criminale 
Petroșani după ce în cursul lunii ianuarie 
2006, a furat din locuința tatălui său, Ion S., 
mai multe bunliri, îh valoare totală de 1.000 
RON. (M.T.)

“raseistn isi> 3 pierd funcțiile

Se pare că a fost odată, pe vremea când 
hu exista net și prin urmate tinerii se dis
trau punând la cale câte-o revoluție, un om 

cu barbă ce a răsturnat un dictator/ s-a 
căsătorit cu fiica ăstuia și și-a băgat îh Cuba 
propria lui dictatură. Asta a fost demult, tare 
deMUlt, pe vremea când 70 la sută dintre 
cubanezii de azi rid se născuseră încă; De 
atunci barba lui a mai îmbătrânit, America a 
trecut pe sub nouă președinți, Iar România a 
scăpat (cu greu, ce-i drept, dar a scăpat) de 
Nicolae llies... ăăă... Ion Geaușes,.. pfui... de 
amândoi!

Acum, pe săracu' Fidel îl doare burta. Și 
asta taman când era pe cale să gâfâie 
în cele 80 de lumânări ce aveau să-i fie în

ghesuite pe tortdl pregătit de ziua Idi. Așa că 
a hotărât că se va sărbători fiu pe 13 august, 
cum stabiliseră odată astrele, ci pe 2 decem
brie. Gând se împlinește fix 0 juma de secol 
de ia chestia aia numită „mare revoluție 
armată c ubaneză" fee a degenerat într-un ășâ- 
zls „comunism caraibian", la fel de original 
-ă și democrația românească în viziunea lui 

lescu. Ținându-se cu mâinile de burtă, El 
Gomandante s-a dat cu capu' de pereți șl I-a 
lăsat cil limbă de operație pe frate-su mai 
tânăr (doar 75 de primăveri) în locul lui. Și de 
câhd aștepta ăsta mied* să se joace Și el un 
pic tu puterea! Acu', cică operația a reușit; O 
să Vedem dacă și pacientul trăiește!

■ Până pe 7 august, 
aleșii locali trebuie să-și 
depună declarațiile da 
apartenență politică.

Daniel I. Iancu______________
danlil.lancuglnfarmmedla.ro

Deva - Președintele PSD 
Hunedoara, Victor Vaida, a 
declarat ieri că modificările la 
Legea 249 din 2006, referitoare 
la alegerile locale și aleșii lo
cali, permit stoparea „traseis- 
muîui politic”. Astfel, consilie
rii, primarii și viceprimaril 
hunedoreni care au candidat 
pe listele PSD și apoi au pă
răsit această formațiune poli
tică vor fi dați în judecată 
pentru a-și pierde funcțiile în 
care au fbst aleși. “Conside
răm că persoanele care au ple
cat din PSD își vor pierde cali
tate de ales local. Ar trebui Să- 
și dea demisia de pe acum. în 
caz contrar, ne vom adresa 
Instanței de judecată. Vom 
cere anularea mandatelor de

aleB local pentru cei care au 
candidat pe listele PSD și apoi 
au plecat din partid”, a afir
mat președintele PSD Hune
doara. Vaida a precizat că de 
la alegerile locale din anul 
2004, organizația PSD Hune
doara a pierdut șase primari, 
patru viceprimarl, patru con
silieri județeni și peste 30 de 
consilieri locali. ’‘Legea ne 
permite acum să ne recâș
tigăm poziția avută după ale
geri”, a conchis Vaida, care a 
mai precizat că PSD îl va ac
ționa în judecată și pe preșe
dintele CJ Hunedoara, Mircea 
Moloț. dacă acesta nu va 
declara Vacante cele patru 
locuri de consilieri județeni.
Reacții

în replică, Costel Avram 
(PRM), unul dintre cei Vizați 
de declarațiile liderului PSD, 
a declarat că “nu mi se pare 
moral ca tocmai ei să ceară 
aceste demisii sau să discute 
despre racolări. Din câte îmi 
amintesc, când am trecut în

Mircea MoloțVictor Vaida Costel Avram

2002 la PSD nu mi-au cerut 
demisia din funcția de con
silier județean. PSD-ul e acum 
îhtr-o criză de imagine, iar coi 
care conduc partidul nu știu 
cum să o facă, fiu oricum nu
mi dau demisia. Consilierii ju
dețeni ai PSD sunt adevărații 
frânări ai județului, iar activi
tatea lor nu ar trebui măsu
rată doar în Conferințe de 
presă organizate o dată la doi

ani”. La rândul său, președin
tele Consiliului Județean, Mir
cea Moloț, a afirmat: "Regret, 
dar nu credeam să am de-a 
face cu niște copii. Legea hu 
este retroactivă și se va apli
ca doar începând cu 7 august, 
iar ei ar trebui să știe acest 
lUcru. Le propun să-și în- 
urepte atenția spre alte lu
cruri. care să fie cu adevărat 
importante”.

Pesediștii, scoși din sediu?
■ Filiala PSD din orașul 
Călan trebuie să se mu
te din spațiul pe care îl 
ocupă la ora actuală.

Daniel I, Iancu______________
danliil.lincu8lnttrhihtUli«.M

Călan - Robert Muzsic. 
președintele organizației PSD 
din orașul Călan, ne-a de
clarat iefi că Primăria i-a 
solicitat să își găsească un 
noU sediu, deoarece la expi
rarea actualului contract, 
actele pentru chirie nu vor 
mai fi reînnoite. „Noi am

plătit deja chifla în avans pe 
mai multe luni, dar contrac
tul va expira luna Viitoare. 
Am fost chemați la Primărie 
și ni s-a spus că actele pentru 
chiria pe respectivul spațiu 
nU vor fi prelungite, deci va 
trebui să ne găsim un alt 
sediu. Totul nu este decât o 
chestiune politică, căci ni se 
reproșează că suntem singu
rul partid care are sediu în 
Călan. Noi dorim să cum
părăm acel spațiu și vom face 
demersurile necesare prin 
consilierii noștri locali. Spe
răm să rezolvăm totul pe cale 
amiabilă cu primarul, care

este membru PNL”, a spus 
Muzsic. Primarul orașului 
Călan, Adrian lovănesc, a a- 
firmat că totul nu e decât o 
falsă problemă. „Mă surprin
de poziția președintelui PSD 
Călan. Am discutat cu el și cu 
ceilalți consilieri locali aceas
tă situație, și nimeni nu a 
avut nimic de obiectat. Avem 
îh intenție ca acolo ITM-ul 
(Inspectoratul Teritorial de 
Muncă) să înființeze o filială 
locală, dar am căzut de acord 
că Vbm încerca să găsim un 
alt sediu pentru PSD. Nu știu 
care este problema”, a pre
cizat lovănesc.

PC revine iar 
la PUR?

Cluj-Napoca (MF) 
Vicepreședintele Partidu
lui Conservator, Petru 
Călian, va propune în 
prima ședință a Biroului 
Permanent al PC reveniA. 
rea la vechiul nume - 
Partidul Umanist din Ro- | 
mânia (PUR). El a decla
rat, ieri, că prin reveni
rea la acest nume PC are 
șanse să treacă pragul 
electoral de 5 la sută la 
viitoarele alegeri.

A

În principiu sunt de 
acord. Dacă a fbst 

adoptată o lege în a 
cest sens, prevederile 
ei trebuie respectate, 
iâf cei care au părăsit 
partidul pe listele că
ruia au fost aleși tre
buie să demisioneze. 
GabI TAlAnoA, 
Deva

Este un lucru cât se 
poate de normal.

Cei care trec de la un 
partid la altul, indife
rent de posturile pe 
care le ocupă trebuie 
Să-și piardă funcțiile. 
Sunt perfect de acord.

Ioana Biro, 
Deva

Prin demisiile celor 
care părăsesc par
tidul pe listele căruia 

au candidat, locul a- 
cestora poate fi luat 
de alți membfi de par
tid și se păstrează ast
fel structura rezultate
lor de la alegeri.
Minai Biio, 
Deva

E normal. Ge e cu 
migrația asta poli
tică în România? De 

ce se tot trece de la 
Uh partid la altul? E 
bine că s-a adoptat o 
asemenea lege și sunt 
de acord CU aceste 
prevederi.
Cupidon Secuiu, 
Deva

Foarte bine. Nu este 
normal să migrezi 
de la un partid la al

tul, și e foarte bine că 
nu se Va mai putea fa
ce acest lucru de a- 
cum încolo. Trebuie 
să-ți menții ideile po
litice.
EftDOS Levy, 
Deva

Prinsă tu țigări în Vama 
Nădlac

Arad (D.I.) - O hunedoreancă a fost prin
să, In noaptea de luni spre marți, in Vama 
Nădlac. încercând să scoată ilegal din țară 
peste o mie de pachete de țigări. într-un mi
cro buz ce efectua o cursă pe relația Româ
nia - Italia, având la bord 12 pasageri, echi
pa a descoperit 1060 pachete de țigări, ascun
se în podeaua mijlocului de t”anspott, țigă
rile fiind evaluate la 4240 lei noi. Aflată îh- 
tre pasagerii din microbuz, patroana firmei, 
Rodlca M., de 46 ani, domiciliată iii județul 
Hunedoara, a declarat că țigările îi aparțin 
și Intenționa să le transporte în Italia, CU 
scopul de a le comercializa „la negru”, în 
această țară. Vameșii au confiscat țigările, 
iar femeia a fost sancționată contravențional 
cu amendă îh valoare de 3000 de lei noi.

Nicula o jignește pe 
lacob-Ridzi
■ Războiul declarațiilor 
dintre cei doi deputațl 
de Hunedoara riscă să 
ajungă în instanță.

Deva - Deputatul PSD Cos- 
min Nicula a atacat-o din 
nou, ieri, pe colega Să de Par
lament, Monica lacob-Ridzi, 
afirmând că e “singurul de
putat de Hunedoara care nu 
făce nimic. în dicționar, defi
niția prostiei umane are Un 
singur hume: Monica lacob- 
Ridzi. îh ultima perioadă, ea 
nu a mers la Bruxelles decât 
pentru a semna condica și a- 
și ridica banii, pentru că nici 
măcar colegii din comisia de

buget-finanțe a Parlamentului 
European nu b cunosc”. în 
replică, deputata PD a 
declarat: “Nu pot avea reacții 
politice față de batjocură, 
invectivă grosolană și com
portament suburban. Singu
ra mea reacție este că voi 
analiza această situație șl Voi 
lua măsurile pe care mi Ie 
Oferă legea. îh justiție, sau, 
dacă va fi cazul, în comisiile 
de specialitate ale Camerei 
Deputaților”. lacob-Ridzi a 
mai precizat că o întristează 
să constate că "asemenea per
soane reprezintă județul 
Hunedoara în Parlamentul 
României. Totul este o 
invenție”.

A l IVI „Kogaion” ©răștie s-a situat pe locul III în clasa
mentul general ăl celei de-a XXI-a ediții a concursului de 
turism montan ..Cupa Prieteniei”, organizată de Condor 
Club Arad, la sfârșitul săptămânii trecute, în zona 
Cheilor Băniței și a Peșterii Bolii. (Foto: caii.-. Herța)
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Med în Cupă. Stadionul Cetate va găz- 
azi, ora 17.30, o partida din turul preli

minar al Clipei României, ediția 2006-2007, 
între fosta divizionară C CS Deva și câștigă
toarea etapei județene a Gupei României 
2005-2006, Agro. Băda. Tot azi, la ora 
11.00, la Hunedoara, va avea Ide un meci 
amical între Gorvlnul șl Min. Lupeni. (C.M.)

• Invitați la AJF. Delegații, antrenorii șl 
instructorii sportivi de la echipele din Divizia 
D Hunedoara sunt invitați de Asociația 
Județeană de Fotbal să participe în data de 
10 august la tragerea la sorți a noului cam
pionat 2006-2007. întâlnirea va avea loc la 
Restaurantul „Dolce Vita" din Deva, 
începând cu ora 10.00. (C.M.)

• Nteduri amânate. FRF a aprobat, Ieri, la 
solicitarea echipei Gaz Metan Mediaș amâ
narea jocurilor acestei formații din etapele 1 
și a 2-a din campionatul Ligii a 2-a, acestea 
fiind reprogramate în 6 și 20 septembrie. De 
această decizie este afectată și Minerul 
Lupeni care trebuia să joace în etapa a ll-a 
în deplasare cu Gaz Metan. (C.M.)

Planuri
■ FC CIP Deva mizează 
cam pe același lot, dar 
are ca obiectiv un par
curs bun în UEFA.

ClPRIAN MaRINUT
dprlin.maUnute  Infotrtirtledla.ra

Deva ■ FG CIP DeVa, cam
pioana României la futsal, a 
renunțat lâ un singur jucător 
din lotul cu care a cucerit, în 
iunie, titlul național și a avut, 
ieri, la reluarea pregătirilor 
doar doi jucători noi în probe. 
La prima întâlnirea de după 
vacanță, desfășurată la Sta
dionul Cetate, nu s-au prezen
tat Vișan, la serviciile căruia 
s-a renunțat, Titi Bejinariu, 
învoit pentru că se află în 
luna de miere și Gabriel 
Dobre care absenta nejustifi
cat. în schimb, la primul 
antrenament condus de 
antrenorul portughez Artur 
Melo și de secundul Karoly 
Gașpari au participat Marlus 
Juverdean, fostul portar al 
celor de la mga, Venit de la 
Muhlbach Sebeș, și Juan, Un

Jiul aduce un preot la stadion
Petri nani (C.M.) - Antrenorul principal al 

Jiului, Florin Marin, a declarat că, in 
această săptămână, va aduce la stadion un 

preot care să sfințească ves
tiarele echipei. „Suntem o 
echipă credincioasă. M-am 
sfătuit deja cu patronul clu
bului, Alin Simota, și zilele 
acestea, înainte să plecăm

FI. Marin sPre Ploiești, acolo unde 
vom juca meciul du Rapid, 

vom aduce un preot care să sfințească ves
tiarele șl gazonul, și alături de care să ne 
rugăm”, a spus Florin Marin. în altă ordine 
de idei, tehnicianul s-a arătat nemulțumit 
de startul sezonului, Jiul fiind învinsă, cu 
scorul de 1-0, de FC Argeș, în prima etapă 
a Ligii 1. „Totuși, am încredere că băieții 
își vor reveni pentru că știu că pot mult 

, mai mult”, a adăugat FI. Marin.
M

Tabără recreativ - 
sportivă în Franța
■ Elevii din Deva S-au din ArraB și Deva, Inspec

toratul Școlar Județean Hune-dovedit mal buni la 
fotbal, însă au fost 
învinși la bowling.

Deva (C.M.) - Un grup de 14 
elevi (trei băieți și 11 fete) de 
la șapte licee din Deva au par
ticipat, în perioada 17-28 iulie, 
la o tabăra recreativ - sportivă 
•în localitatea franceză Arras 
care este înfrățită cu munici
piul Deva.

Tabăra a fost organizată de 
Fundația „Artois Roumanie” 
în colaborare cu primăriile

Rapid - Jiul, pe teren neutru

Apulum revine în Liga a ll-a
București (C.M.) - Comitetul de Urgență 

al FRF a modificat, în ședința de ieri, com
ponența Ligilor a Il-a și a Ill-a ca Urmare a 
unei decizii a Comitetului Executiv și a 
cesiunilor care ău avut loc între anumite 
cluburi în inter sezon.

Schimbările din Ligile a ll-a și a IlI-a sunt 
următoarele:

- Sportul Studențesc va fiice parte dih Ligă 
a 2-a, Seria 1, și preia programul jocurilor 
echipei FC Târgoviște

- FC Târgoviște trece din Seria I în Seria 
a ll-a a Ligii a 2-a și preia programul 
jocurilor echipei Pandurii Tg. Jiu. promo
vată în Liga I în locul Sportului.

- Apulum Alba Iulia preia programul 
jocurilor Oltchim Râmnicu Vâlcea (Liga a 
2-a, Seria a ll-a).

- Oltchim Râmnicu Vâlcea preia progra
mul jocurilor echipei Apulum Alba Iulia 
(Liga a 3-a, Seria a V-a)

■ Căpitanul Jiului, Cor
nel Mihart, crede câ 
minerii sunt avantajați 
că nu Joacă în Ciulești.

ClPRIAN MaRIMUȚ  
tiprlan.marlnutelnformrtiedla.ro

Petroșani - învinsă în prima 
etapă la Alba Iulia pe teren 
neutru, Jiul scapă de infernul 
dm Giulești pentru că va juca 
și în etapa a ll-a tot pe teren 
neutru, întrucât Rapid are sta
dionul suspendat. FRF a sus
pendat Stadionul Giulești ca 
urmare a incidentelor de la 
meciul cu Sportul, din etapa a 
29-a a campionatului trecut, 
astfel că Întâlnirea Rapid - Ji
ul Se va disputa la Ploiești, pe 
Stadionul Astra. Meciul se a-

Prețurile biletelor la Jiul
Petroșani (C.M.) - Oficialii echipei Jiul 

Petroșani au anunțat că prețul biletelor de 
ihtrare la meciurile de pe teren propriu vor 
fi între 10 și 20 lei noi in funcție de impor
tanța jocului. „Vom emite abonamente doar 
pentru tribuna oficială, iar prețul lor va fi 
de 2.000 de lei, pe întreg anul", a declarat 
secretarul clubului Jiul, Marian Spiru. De 
asemenea, conducătorii clubului din 

• Petroșani au rugat suporterii să aibă un 
comportament civilizat. „îi rugâm pe ade- 
vărații suporteri ai echipei J1U1 să aibă un 
comportament civilizat, să nu mai scandeze 
injurii, trivialități sau sloganuri cu carac
ter rasial, pentru a nu mai fi obligați să 
jucăm pe terenuri străină sau să plătim a- 
menzi”, au spus oficialii Jiului.

„ ---------------------------------------------------------------------------------- Cosmin Olăroiu

mari, achiziții

Paul Grecu și Artur Melo, optimiști la startul noului sezon

jucător portughez de 24 ani 
care a jucat în prima ligă. 
"Așteptăm să se mai prezinte 
la echipă Gabriel Frolov, un 
jucător ucrainian, tehnic, cu 
Viteză și tare pe picioare, care 
a jucat la Camelot Chișinău, 
fosta campioană a Moldovei, 
dar care are ceva probleme 
cu viza șl Florin Bîrcean, de 
la Silvanus Reșița, component 
al echipei naționale a 
României. Cu aceste achiziții 
și cu cei vechi care au 
câștigat titlul avem obiective 
și mal ambițioase ca anul tre

doara, Fundația Conexiuni 
Deva și Direcția pentru Sport 
a Județului Hunedoara.
Agrement șl sport

Pe lângă diverse acțiuni 
turistice și culturale, elevii 
deveni, coordonați de Marius 
Simina, expert DSJ Hune
doara și Daniela Haneș, au 
avut in program numeroase 
activități sportive. Dacă la 
echitație, golf sau sporturi 
nautice francezii le-au dat 
lecții devenilor, inițiindu-i 

Cornel Mihart

nunță cu scântei, întrucât 
giuleștenii vor să se răzbune 
pe Jiul, pentru că în ultima 
etapă de campionat au pierdut 
la Petroșani și au avut cinci

■ Tehnicianul Stelei sus
ține că Gorica nu trebuie 
nici măcar să Viseze la 
calificare.

București (MF) - Tehnicia
nul Cosmin Olăroiu a afirmat, 
marți, că Steaua nu trebuie să 
permită campioanei Sloveniei, 
ND Gorica, nici măcar să Vi
seze la calificarea în turul trei 
preliminar ăi Ligii Campi
onilor,

„Cea mai mare problemă va 
fi concentrarea și sper să nu 
avem probleme de acest gen, 
pentru că și Gorica a avut niș
te rezultate contradictorii în a- 
numite momente. Țin minte 
că au bătut cu 5-0 pe Copenha
ga, va trebui 8â fim atenți, să 
plecăm de la 0-0 și să câști
găm. E nnrtrtAl na florina eă

Olăroiu nu vrea să riște
spere, dar nu trebuie să le

cut. Ne propunem câștigarea 
campionatului, a cupei și a 
supercupei, precum și califi
carea în turul de elită al 
Cupei UEFA, chiar dacă gru
pa noastră este cea mal difi
cilă dintre cele șase ale turu
lui principal. Nu am adus 
mai mulți jucători, pentru că 
în țară nu simt alții mai buni 
ca ai noștri, iar dih străi
nătate e greu de transferat 
fotbaliști de calitate”, afirma 
Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP. După două Zile de 
pregătire la Deva în aer liber,

Tinerii deveni au fost mal buni la fotbal decât francezii

practic în aceste activități, la 
fotbal elevii deveni au 
câștigat ambele meciuri dis
putate. în prima partidă 
echipa Devei, din care au 
făcut parte și două fete, s-a 
Impus cu 7-3, iar in meciul 
revanșă devenii au câștigat la 
fel de categoric cu scorul de 
5-2. Francezii s-au revanșat 

jucători eliminați, iar meciul 
s-a Încheiat îh minutul 76.

Căpitanul Jiului; Cornel Mi
hart, a declarat câ echipa este 
avantajată că meciul se Va ju
ca la Ploiești. "Faptul câ Ra
pidul nu va avea alături publi
cul din Giulești, este un avan
taj pentru noi și trebuie să-l 
speculăm. Rapidul a arătat la 
Târgu Jiu că are numeroase 
slăbiciuni, iar noi avem mare 
nevoie de cel puțin un punct 
pentru a mai salva din imagi
nea lăsată în Jocul cu FC Ar
geș”, a declarat Mihart. în 
campionatul trecut, ia un meci 
disputat cu porțile închise, 
fără public, Jiul a smuls o re
miză (1-1) pe Stadionul din Șo
seaua Ștefan cel Mare Împotri
vă celor de la Dinamo. Jucă
torii antrenați de Borin Ma
rin au afirmat că sunt în stare 

dăm șanse nici măcar să vi
seze”, a adăugat tehnicianul 
stellst.
Menajează jucătorii

Olăroiu â declarat că este 
posibil să îi menajeze, in par
tidă cu ND Gorica, pe jucătorii 
Petre Marin și Sorin Paras- 
chiv, care au fost sancționați 
cu cartonașe galbene în tur, 
pentru a-i putea folosi în me
ciurile cu Standard Liege din 
turul trei prelimiar al Ligii 
Campionilor. „M-ar mulțumi 
doar Victoria. Probabil li voi 
menaja pe cei cu cartonaș gal
ben, pentru că sunt în pericol 
să stea. Cred că voi juca fără 
ei. Avem un avantaj de douâ 
goluri la care nu trebuie să ne 
gândim. Acesta este cel mai 
Itri tVrSv*+aT“i+ A4**

puține 
joi 3 august FC CIP va pleca 
îhtr-un cantonamet la 
Muntele Mic, la 1850 de metri 
altitudine.
Cinci amicale

"Stagiul de la munte va fi 
mai mult pentru a crea relații 
bune în mica noastră familie, 
decât pentru pregătirea pro- 
priu-zisă, întrucât antrena
mentele de bază se vor 
desfășură în spațiul în care 
luptă acești jucători, respec
tiv la sală. în afara antrena
mentelor, îmi doresc ca până 
la primul joc oficial, progra
mat la finalul lunii august, în 
SUpercupa României cu Ener- 
go Craiova să suținem cel 
puțin cinci partide amicale”, 
preciza Artur Melo.

laicu, Juverdean IWihlbach) - 
portari' Molomfălean, Kăstei, 
l.upu. Tomescu, Al-loahl, Șbtârcă, 
Măgurean, Sherman, Juan (Por
tugalia). Antrenori - Artur Melo 
Și Karoly Gașpari.

totuși la bowling (popice) și 
laser game, câștigând ambele 
concursuri cu devenii la aces
te sporturi. Anul viitor, ac
țiunea se va repeta în Româ
nia, la Deva, urmând ca un 
grup de 14 tineri francezi să 
participe la o tabără similară 
în municipiul de la poalele 
Cetății.

Vineri, 4 august _________
Gloria Bistrița - FC Național, ora 
18.00 Telesport
Farul - Oțelul Galați, ora 20.00, 
Național TV
sâmbăta, B august
FC Argeș - Poli Timișoara, ora 
17.00, TVR2
Rapid - Jiul, bra 19.00, Național 
TV
FC Vaslui - UTĂ ora 18.00, tele
sport
Steaua - U Cralava, ora 21.00, 
Antena 1
Duminică, 6 august
Poli lași - CeaHlaul, ora 17.00, 
Antena 1
CFR Cluj - Unirea Uriiceni, ora 
18.00 Telesport
Dlnamo - Pandurii Tg. Jiu, ora 
20.30, TVR1

să scoată puncte din cele două 
jocuri cu Rapid, în deplasare, 
și cu Dinamo, la Petroșani.

cut noi isprăvi din astea și cu 
Zeleznik. și în primăvară (n.r. 
- cu Heerenveen) și va trebui 
să demonstrăm că am căpătat 
maturitate și știm să ges
tionăm im astfel de avantaj”, 
a spus Olăroiu.

Partida Steaua - ND Gori- 
Câ, din turul ăl doilea prelim
inar al Ligii Campionilor, se 
va desfășura, azi, cu începere 
de la ora 21.00, pe Stadionul 
Național „Lla Manoliu”.

în partida tur, desfășurată, 
săptămâna trecută la Nova 
Gorica, Steaua s-a impus cu 
scorul de 2-0, prin golurile 
marcate de Nicolae Dică și 
Victoraș Iacob.

Câștigătoarea dublei manșe 
va întâlni, în turul trei pre
liminar al Ligii Campionilor, 
vicecampioana Belgiei, Stan- 

t t. .
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• Secund la Brazilia. Fostul jucător Jorgin- 
ho a fost numit în postul de antrenor 
secund al naționalei Braziliei, el urmând să 
fie adjunctul selecționerului Dunga, a 
anunțat, luni, Confederația Braziliană de Fot
bal. Jorginho a fost component, alături de 
Dunga, al naționalei Braziliei, campioană 
mondială în 1994, în Statele Unite. (MF)

Pițurcă l-a ... iertat pe Mutu

• Transfer. Juventus Torino și Inter Milano 
au ajuns la un acord pentru transferul lui 
Patrick Vieira, în timp ce atacantul David 
Trezeguet va rămâne la clubul torinez. „Ple
carea lui Vieira la Inter va fi ultima opera
țiune de vânzare efectuată de Juventus în 
această vară", a declarat, ieri, Jean-Claude 
Blanc, director general la Juventus. (MF)

MljlOCaȘUI german Michael Ballack, 
transferat in această vară la Chelsea, și-a
schimbat frizura in chiar prima zi la gru
parea engleză, făcându-i astfel pe plac tehni
cianului Jose Mourinho, care își sfătuise 
Jucătorii să ii urmeze exemplul și să se 
tundă. (Foto: EPA5
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■ Briliantul a fost con
vocat pentru amicalul 
cu Cipru, deși se cer
tase cu Pițurcă în SUA.

București (MF) - Selecțio
nerul Victor Pițurcă a 
anunțat, ieri, numele celor 12 
jucători legitimați la cluburi 
din străinătate convocați pen
tru meciul amical cu Cipru, 
care se va disputa la 16 
august, de la ora 20.00, pe sta
dionul Farul din Constanța, 
printre aceștia figurând și 
Adrian Mutu, informează 
FRF. Mutu a fost protagonis
tul unei dispute cu Pițurcă în 
timpul turneului naționalei 
din SUA, din luna mai, iar 
selecționerul i-a dat atacan
tului un ultim avertisment.
Cei 12 stranieri

Jucătorii din străinătate 
convocați de Pițurcă sunt de 
la cluburi din Italia, Spania, 
Rusia, Ucraina, Moldova, Bul
garia și Franța. Pe lista con-

FC Barcelona în turneu american

Steaua mai bună ca Standard
București (MF) - Campioana Sloveniei, 

ND Gorica a sosit, ieri, la București, în ve
derea partidei cu Steaua din turul II pre
liminar al Ligii Campionilor, ce se va 
desfășura, azi, de la ora 21.00, pe Stadionul 
Național. în partida tur, desfășurată, 
săptămâna trecută, Steaua s-a impus cu 
scorul de 2-0, prin golurile marcate de Nico- 
lae Dică și Victoraș Iacob.
Steaua favorită

Enes Demirovici, mijlocaș al ND Gorica, 
nu este prea încrezător în șansele de cali
ficare ale echipei sale. „Fotbalul poate fi 
uneori surprinzător. Am Venit să jucăm fot
bal, să încercăm să facem ceva, dar nu prea 
cred că avem șanse. Steaua are o echipă mai 
bună”, a spus Demirovici. El a subliniat că 
echipa sa nu este în formă și că suferă la 
relațiile de joc după ce a vândut mai mulți 
jucători. Mijlocașul sloven a declarat că 
Steaua este mai bună decât Standard Liege, 
formație cu care va juca, în turul trei pre
liminar al Ligii Campionilor, învingătoarea 
dublei manșe dintre campioana României 
și cea a Sloveniei.

■ Campioana Europei 
și a Spaniei își va testa 
noile achiziții în Mexic 
și SUA.

Barcelona (MF) - Echipa FC 
Barcelona începe, marți, în 
Mexic, un turneu de pregătire 
care se va încheia la New 
York, la 12 august, cu două 
săptămâni înainte de debutul 
campionatului Spaniei, a 
anunțat clubul catalan pe site- 
ul său oficial. FC Barcelona va 
juca, joi, cu formația Tigres 
din Monterrey, iar apoi va 
mai susține meciuri cu Chivas 
Guadalajara (la 6 august, la 
Los Angeles) și America de

Dinamo se teme de război

AC Milan la mâna UEFA
București (MF) - UEFA va anunța, azi, 2 

august, dacă va permite echipei AC Milan 
să participe în această ediție a Ligii Cam
pionilor, unde ar urma să intre în turul trei 
preliminar. Decizia UEFA va fi anunțată, 
azi, la ora 15.00, ora României. în turul trei 
preliminar al Ligii Campionilor, AC Milan 
âr urma să întâlnească învingătoarea dublei 
manșe dintre Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 
și Cork City (Irlanda), din turul doi pre
liminar. Săptămâna trecută, UEFA a decis 
să „continue examinarea” cazului grupării 
AC Milan, care a avut posibilitatea, la fel 
ca și Federația Italiană de Fotbal (FTGC), să 
prezinte alte argumente. Luni, UEFA a pre
cizat că va anunța decizia în 2 august, după 
ce a analizat în detaliu această problemă. 
Gruparea AC Milan este implicată în scan
dalul meciurilor trucate din fotbalul italian. 
Inițial, gruparea italiană a fost penalizată 
cu 44 de puncte pentru sezonul 2005/2006, 
însă Curtea Federală de Apel a decis redu
cerea penalizării la 30 de puncte, ceea ce îi 
permite participarea în turul trei prelimi
nar al Ligii Campionilor.

■ Oficialii „câinilor 
roșii" au solicitat UEFA 
să nu joace în Israel cu 
Beitar Ierusalim. *

Paris (MF) - UEFA va de
cide la 7 august dacă meciul 
Beitar Ierusalim - Dinamo 
București, din manșa secundă 
a turului doi preliminar al 
Cupei UEFA programat în 24 
august, se va juca în Israel, 
informează site-ul oficial al 
forului fotbalistic european, 
citat de AFP. De asemenea, 
UEFA va anunța tot la 7 
august dacă meciul Maccabi 
Haifa - Liverpool, din manșa 
secundă a turului trei pre
liminar al Ligii Campionilor 
din 22 sau 23 august, se va 
juca în Israel.

Forul european a decis ca 
meciurile din prima manșă a 
turului doi preliminar al 
Cupei UEFA, Hapoel Tel 
Aviv-Domzale și Bnei Yehuda 
- Lokomotiv Sofia, din 8,

Adi Mutu l-a convind din nou pe selecționerul Pițurcă ce jucător valoros este (Foto: epa)

vocaților se află următorii: 
Bogdan Lobonț (Fiorentina), 
Cosmin Contra (Getafe CF), 
Gabriel Tamaș (Spartak 
Moscova), Cristian Chivu (AS 
Roma), Răzvan Raț (Șahtior 
Donețk), Paul Codrea (US 
Palermo), Răzvan Cociș (FC 
Sheriff Tiraspol), Laurențiu 
Roșu (Recreativo Huelva), 
Florentin Petre (TSKA Sofia), 
Adrian Mutu (Fiorentina),

Mexico (la 9 august, la Hous
ton). Turneul se va încheia la 
New York, cu un meci în com
pania formației New York Red 
Bulls, la 12 august.
Vin vedetele

Jucătorii sud-americani ai 
Barcelonei, brazilianul Ro
naldinho, argentinianul Lio
nel Messi și mexicanul Rafael 
Marquez, se vor alătura echi
pei lor cu ocazia acestui tur
neu. După ce au participat la 
Cupa Mondială, noile achiziții 
ale clubului, italia-nul Gian- 
luca Zambrotta și francezul 
Lilian Thuram se vor alătura 
coechipierilor lor la începutul 
etapei de la Los Angeles, la 

Jucătorii dinamoviști nu vor să meargă în Israel (Foto: epa)

respectiv 10 august, să se 
joace pe teren neutru și nu în 
Israel.

Duminică, președintele CA 
al FC Dinamo, Nicolae Badea, 
a declarat că gruparea din 
Șoseaua Ștefan cel Mar» va 
solicita UEFA ca meciul cu 
Beitar Ierusalim să nu se dis
pute în Israel. De asemenea, 
antrenorul echipei Liverpool, 
Rafael Benitez, și-a exprimat, 
vineri, îngrijorarea pentru 

Ciprian Marica (Șahtior) și 
Daniel Niculae (AJ Auxerre). 
FRF a subliniat că, nefiind 
transferați la alte grupări în 
momentul transmiterii fa
xurilor, jucătorii Tamaș și 
Codrea au primit convocările 
la cluburile lor actuale. în 
cazul parafării actelor de 
transfer, alte convocări vor fi 
trimise în timp util noilor 
cluburi ale celor doi jucători

Campioana Europei va face spectacol în America (Foto: epa)

fel ca și portughezul Deco. 
Săptămâna trecută, organiza
torii turneului au anunțat că 
pentru cele trei meciuri ami
cale au fost vândute 100.000 
de bilete.

siguranța jucătorilor săi, 
apreciind drept o nebunie să 
se joace la Haifa având în 
vedere situația actuală. 
Orașul Haifa, din nordul 
Israelului, este vizat în mod 
special de tirurile miliției 
șiite Hezbollah. Israelul a 
declanșat, la jumătatea lunii 
iulie, o importantă ofensivă 
împotriva milițiilor libaneze 
Hezbollah, în sudul Libanu
lui.

Landis a cerut contraexpertiza
Paris (MF) - Americanul 

Floyd Landis, câștigător al 
Turului Franței, a solicitat, 
luni, contraexpertiza con
trolului antidoping la care a 
fost supus în timpul cursei, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt al rutierului, Michael 
Henson, citat de AFP. „Floyd 
a solicitat analiza eșantionu
lui B. El a trimis cererea prin 
fax avocaților săi din Spania 
la ora 12.45, ora din New 
York (21.45 - ora României), 
ceea ce intră în intervalul 
acordat de cinci zile pentru 

amintiți. Celor 12 stranieri li 
se vor alătura alți 10 jucători, 
legitimați la echipe din Liga 
I, numele lor urmând să fie 
anunțat după disputarea 
etapei a treia. Reunirea lotu
lui este programată, luni, 14 
august, la ora 11.00, la Casa 
Fotbalului. După reunire,* 
echipa se va deplasa cu auto
carul la Mamaia, urmând să 
fie cazată la Hotelul Rex.

Echipa antrenată de Frank 
Rijkaard va fi însoțită de 
membri ai comisiei de ges'- 
tiune care conduce clubul 
catalan după demisia preșe
dintelui Joan.

Selecționer nou
Buenos Aires (MF) - 

Antrenorul formației Bo
ca Juniors, Alfio Basile, 
a fost numit selecționer 
al Argentinei și va pre
lua această funcție în
cepând din 15 septem
brie, a anunțat Federația 
Argentiniană de Fotbal 
(AFA). Basile s-a declarat 
„mândru să conducă din" 
nou echipa națională”. 
„Sunt foarte motivat, 
mai ales când văd și fap
tul că avem mulți ju
cători la dispoziție”, a 
declarat Basile, după reu
niunea AFA. Tehnicia
nul argentinian, care a 
câștigat patru trofee în 
sezonul trecut cu Boca 
Juniors, îl va înlocui pe 
Jose Pekerman, după ce 
acesta a demisionat în 
urma eliminării Argen
tinei la Cupa Mondială 
din Germania, în sfer
turile de finală.

contraexpertiză”, a spus Hen
son. Uniunea Internațională 
de Ciclism (UCI), care a 
anunțat luni că laboratorul de' 
la Chatenay-Malabry nu a 
primit cererea lui Landis, a 
solicitat din proprie inițiativă 
contraexpertiza „pentru ca 
acest caz să avanseze”. 
„Mesajul este clar și puternic: 
dorim ca acest caz să 
avanseze cât mai repede po t- 
bil”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al UCI, care dorește ca 
analiza să fie realizată până 
la sfârșitul săptămânii.

&
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Vând ap. 2 camere (03)

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

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

_____________ ____________ I

• to Hunedoara, faianță gresie, parchet lăcuit, 
j«KS(e exterioare, convector, preț 340 milioane 
laR^ă intermediari. Tel. 0749/096990. (T)

• semidecomandate,Gojcfu, complet amenajat, 
ST 48 mp, preț 83.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• circuit, et 1, contorizări, balcon, fără îm
bunătățiri, oCupabil imediat, preț 80.000 ron. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță et. 3, i. Maniu, preț 
110.000 RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• urgent, dec,'CT, termopane, parchet, gresie, 
faianță 62 mp, Zona Dorobanți, preț 130.000 
RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• Gojdu,ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidr(comandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona. Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil Imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)

r» zona Progresul, circuit, et. III, parchet, gresie, 
faianță CT, inst. sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel.0745/786578. (A8)
• aoqa Gojdu, dec., parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț «3.000 RON, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• Zona Udo, dec., parchet, gresie, faianță CT, 
apdmetre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
« Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
‘ Wițarblne întreținut, bloc de cărămidă 
L.ftpbil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0713/251498. (A4)
• zona CrișuluL etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță, 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98.000 ron, neg., 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. TA4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
>reț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit, tel.

- J745/302200,0723/251498 232808 (Ă4)

• 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 28.500 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)
• luliu Maniu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Cașului, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojrfci, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță, 
parchet, balcon cu cămară, baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (AS)
• circuit etaj 1, contorizări. parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
«■* ‘"y, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
cix jjzări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (AS)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384.0742/005228 (A5)

• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, parchet gresie, 
faianță, zona Devasat preț 1.350 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 Liliacului, et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță, ontorizări, preț 
160.000 RON, neg- tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță, parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec, parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et. intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• urgent, zona Ion Creangă, decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică, 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

I • urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 

modernizări, centrală termică, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona GOjdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)

• zona Carpați, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă, balcon mare, contorizări, parchet, 
bine întreținut, preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808 (A4)
• etaj 1, cu. balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță, ocupabil repede, se dă 
și mobilat, preț 87.000 ron, neg- tel. 0745/302200, 
232808,0723/251498. (A4)
• zona piață,. decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță, 
parchet, amenajat, boxă, acces uscâtorie, 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 142.060 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688 (AS)

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. fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, îrLionă, 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, 
0721/985.256. (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)

• In zona BancaTransilvania, dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg-tel. 206.003,230.324. (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)

• tn Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg- tel. 206.003,0749/268.830. 
(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, preț59.000 euro, neg- tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)

Anunțul tău 
e gratuit
în CLI

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, ultracentral, de lux, toate 
utilitățile, modificat parțial, mobilat la comandă 
preț 58.000 euro. Tel. 0723/041241. (T)
• Deva, zonă liniștită et 1, CT, balcon, 
termopane, parchet, preț 114.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)

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

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu
- B-dul Decebal;
6. Ceprdmin; 
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 
pentru persoanele fizice.

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

Angajează

Reporter
pentru punctul de lucru din Deva

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

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

Inform Media SRL.
Adrian Sălăgean
Deva, Sir. 22 Decembrie, nr. 37A, parter, (clădirea CEPROMIN)
E-mail: adrian.salagean@informmedia.ro
Informații: 0720-400.453.

z cuvÂuaii. |
• urgent, zona Mărăști. etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• 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. (AS)

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 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. 235.208,0721/985.256. (A6)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M.. 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină. Merită văzută. Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă, curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 

. 115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 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)

Cumpăr casă (14)

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

• casă in RâduIești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă 5 camere, construcție nouă 2013, 
bucătărie, in Dobra, sir. M. Emhescu, nr. 17, 
garaj, 2 mansarde, curte mare, curant, apă, 
livadă, preț 850 me I, negodabIL 
Relații la tel 0723/400143/282)7)

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

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță, living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiațâ, parchet, CT, bucătărie de 
vară, atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă, preț 55.000 
euro. neg- tel. 0746/779288 (A8)

• .a . i/e o U te încânte: e

'•••ir 8 9 lei1
■. • •• d ,î l-

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii 
iar mil = M)

5. TeL, do puncte 6. Prefix _il număr 
de telefon

Ol - Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03 - Vând ap. 2 camere 
04 - Cumpăr ap. 2 camere 
06. Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
00- Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

carnete
11 - Vând ap. la casă
12 Cumpăr ap. la caaă
13 - Vând case, vile
14 • Cumpăr case
16 ■ Vând case de vacanță
16 - Cumpăr case de vacanță
17 - Vând case la țară
13 - Cumpăr case la țară
19 ■ Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații cc rclale
26 - Cumpăr spații comerciale

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

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

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

instalații satelit
60 • Aparate foto și telefonice
61 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, Încălță
minte, articole sport

53 • Materiale de 
construcții

54-Bijuterii
55 ■ Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnlce
SI - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

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

muncă S
74 - Oferte locuri de muncă a
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flUTOCOÎU
Singurul Dealer autorizat SKODA

angajeazA 
REFERENT VÂNZĂRI 
PENTRU SHOWROOM-UL DIN DEVA

CV-urile se depun la sediul Autocord din B-dul 11 Decembrie, Bl. 4, 
fax: 02S4/224S22 sau mail: vânzări@aUtocord.ro.

Data limită de depunere a CV-urilor este 10 august 2006.

JRELAB
Companie românească de prestigiu, specializată îh importul și 

distribuția produselor farmaceutice angajează: 

REPREZENTANT VÂNZĂRI
DIVIZIA ALTRO 

Zona de acoperire ALBA-HUNEDOARA
Profilul candidatului:
- studii superioare
■ experiență în vânzări minimum 1 an
- capacitate de organizare, dinamism, spirit de echipă, spirit de inițiativă
- excelente abilități de comunicare, negociere șl inter-relaționare
- permis de conducere categoria B

Se oferă pachet motivant și posibilități de dezvoltare profesională în cadrul echipei. 

Cei Interesați sunt rugați să trimită CV-ul și o scrisoare de intenție, până la data de 
05.08.2006, la fax: 0269-233100, e-mall: sb_secretariatarelad.ro.

Vinzi
Cumperi
închiriezi

Schimbi

Cauți

g

Alege CL pentru anunțul tău

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

CCRMli
CONTABIL» ANGAJEAZĂ 
C” ÎILITATE PRIMARA
CERINȚE:
-cunoștința minima do 
contabilitate;

- cunoștințe IT; 
-virata maximă 40 ani.

’■
-oalorlu motivant

R»»teurant
Conttrucțli civil» țl Industrial» 
Distribuția materiala construcții 

Comarț al»ctf oceanica

(58S60)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! hultimk>ia

AUTOCAD 2D Șl 2D 
ADMINISTRATOR REȚEA 
CONTAIIUTAT1 INFORMATIZATA

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-mall: offlcedlm.ro
Site: www.iim.ro

(56963)

FLORIDA IMPEX
■ TÂMPLARII PVC p ALUMINIU PROFILI REHAU

■ DRAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE • RULOURI
• 10% REDUCERE -

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA.
B dul Dacia bl E 3, parter I DEVA.

str Ion Creanga, bl 25, ap 2

E CRIOTII
SERVICII DE CURĂȚENIE

/acem cuiw/țenta f
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA SI CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Hel/FUx:O254Z231S52 Nobll:0721/032271 |

DEVA.STR.MARAST1BL80/9

TRANSPORT PERSOANE
•O V&arâdtMDondtf's

Tel 0254/234717, 
0742/030201,0724/097859 

euro dus 
euro dus-întorc - 15 ab- 
eurodus-întors-90 zilet

România - Italia

Vă invită să participați la
THESSALONIKI KATE III NI LARISSA ATENA

JOI
SÂMBĂTĂ

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

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

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

de top.
Pentru mal multe Informații :

0729 1O1 850 
0788 660 931 

l_PADUREAN@YAHOO.COM

in fiecare

Vând garsoniere (19)

• lagant, Deva, parter, lângă Poliția nouă, 
preț negociabil. Tel. 213476, 223736, 
0749/247799. (7/1.08)

• Deva, Mia Gării, et 1, balcon închis cu 
termopan, ușă metalică ST 32 mp, parchet, 
contorizări, preț 76.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• laponi, dac; ST 38 mp, CT, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis cu termopan, zona 
Astoria, preț 830 mil, neg, tel. 0742/019418. (Al)

• zona p 0 mp, decomandate, etaj 2, 
balcc ns, baie mare, parchet, gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent preț 85000 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)
• zor Gen. Nr. 4-Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parcnet gresie, faianță, Pine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață, Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tei. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă Imediat Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985256, 
0724/620358 (A6)
• to zona Dada, parter, 2 camere, neamenajată, 
contorizări, liberă. Preț 550 mil. lei, neg, țel. 
206.003,230324. (AD
a ta zonă centrală, pe Bd. I. Maniu, dec, parchet 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg., tel. 206.003,230324. 
(AD
• pe Zandbaacț dec, balcon închis, parchet 
contorizări apă, gaz, eta. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230324. (AD
• zona Progresate, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235208; 0724/620358 (A6)

CONTABIL- 3EF
CERINȚE: 
-experiență In domeniu mfn.5 ani; 
-cunoștința m
-vârsta maximi 45 arii. 
AVANTAJE:

-salariu motivant; 
-condiții da lucru într-o 

•chips dinamică
Ral. la Tal0723/400 636 sau 0254/772 221

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

3
RECLAME

• 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, bale, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona EmlnoKU, parchet, gresie, faianță, dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (AS)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camera mări, baie cu faianță șl gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• comori, bote, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• somidacomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• eta) L repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• ota|3, dec.-, contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• (ta| 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 68000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (AS)
• etalL dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)

INFORMAȚII latei:

Deva -0254/23,15.19

Hunedoara - 0254/74.87.84

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. CD

• 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)

■ 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanță). Tel. 
227242. CD
• exlravian 30 ha din care 17 pădure, casă șl 
diferiți pomi fructiferi, zona Brad - Rovina, 50 km 
de Deva. Tel. 215513. (T)
• loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent, 
zonă plană, liniștită, Hășdat ■ Hunedoara, preț
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• Intravilan, 4400 mp, Zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
■ intravilan, 24)00 mp, Șolmuș. 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, 
O7217985.S6.TA6)

• intravtan, 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)

pas®
• panele 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)
• Intravlan 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. (AS)

• 1 panele de 800 mp, 20x40,metr itravilap, 
utilități in zonă, loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg. tei. 223408 0724/169303. 
(A5)
• Hravlan, st 1258 mp, front stradal 30 metri; i
utilități în zonă. Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/168303, 
0742/005228 f*ț) . j

Cumpăr teren (22)

• logent, 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat Tel. 215212. (AȘ

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 80 mp, amenajat occidental, u« ie:
intrare stradă, preț 55,000 euro, negociabil Teta. 
0722/564004. (Al) C.

• mmmM ca fast food, utilat, la bulevard, W' 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 23520$ 
0721/985256 (A6)
• InctiMez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg, tel. 0746/640.725, 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din aparț
2 camere, grop sanitar, .$ 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 286003, 
230324. (AD
• vând to zona Crucea Roșie spațiu comercial, 5
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabll oriei 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206003, 
0745/253.413, (A7>_________________________ -t

V‘Try-' SSMMM. ‘ *
imobile chirii (29)

• afor spre închiriere casă, ultracentral Deva, 2 
camere, bucătărie, hol, bale, cămară, centrală 
termică, contorizări, curte pentru parcare auto, 
preț 250 ebro/lună. Tel. 215244,0740/315050. CD
• primesc to gazdă tânăr, tânără, fără vicii, ofer 
condiții super, pretind șl ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 18 (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilaâ, preț 80 euro/lună, tel. 215221. (Al) 
închiriez spațiu comercial 60 mp, Deva, parter, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună. Tel. 
0722/564004. (Al)

• zona M. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grop sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 canu, zonă ultra
centrală, mobilat, utilat, superamenajat preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună, tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată, utilată, 
cramă, piscină, preț 800 euro/lună, tel. 
0746/779288 (AS)

• ofer spre incniriere ap. 2 camere, nemooiiat 
contorizări, zonă liniștită, preț 80 euro/lună. tei. 
0746/779288. (A8)

• AL Patriei, parter, 2 camere semldecoman- 
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• kdta Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrala termica, mobilă noua, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, gaswntarâ decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună sj 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893JAC
• ALSHItete,garsonierămobilată,util te 
tuieli mici iama, etaj 4, Izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanția 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră, zonă ultracen
trală, et 2, gresie, faință, parchet balcon.» 
contorizări, mobilată și utilată, preț lui 
euro/lună, tel. 235208; 0724/620358 (A6) *

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală, mobilat șl utilat repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună, 
tel. 235.208; 0724/620358(46)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat șl utilat preț 150 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/520358 (A6)

Auto românești (36)

• vând Ara io, af 1990, preț 500 euro; menghină 
fontă 150 mm, cazan țuică 50 litri. Tel. 218165* 
după ora 20. (T)

mailto:ri@aUtocord.ro
sb_secretariatarelad.ro
offlcedlm.ro
http://www.iim.ro
mailto:l_PADUREAN@YAHOO.COM
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.•vând Dada 1300, alb 13, stare de funcționare 
toarte bună, taxe la zi, VT 2008, preț negociabil. 
Tel. 211124.00
• vind Dada 1310, af 1986, unic proprietar, garaj, 
stare bună, acte la zi, pneț 2500 ron, negociabil. 

' Tel. 0723/335189. (D
. «vând Dada 1310, af 1995,65.000 km reali, Hune- 
. dna- Fel. 0722/563959,0746/125465. (T)

♦
*. ------------------------------------- 7------------------------ -—
. ■4vând Daewoo Matiz, af 2002, luna VIII, vopsea 
. Jnetatizată din fabrică, unic proprietar, 36.000 
/ w, carte service. Tel. 0723/270348. (T) 
>*Aând VW Vento, af 1996, Diesel, alarmă,

I chP-re centralizată, stare foarte bună, 5600 
• . euro, —labil. Tel. 611255,0740/775984. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștaier Dorinei Constantin. Se dedară nuL (V1O8) 
o pfenU stompK rotundă cu inscripția SC 
Jasmine NN SRL Deva. Se declară nulă. (12/1.06)

Decese (75) Comemorări (76)

Auto străine (37)

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

Mobilier și interioare (47)

• Ieftin! vând mobilă: dulap 2 uși, bibliotecă 
mane, birou, vitrină. Tel. 0726/178478. 
(5/27.07)

• ugent, dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă
- cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 

birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
■i6.cn

Materiale de construcții (53)

' «vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
"casă, garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Electrocasnice (56)
• vând urgent și convenabil combină frigorifică

i ■ Bosch, stare de funcționare și aspirator auto 12 
V Tel. 0724/451762,225067.CD

Altele (61)
•3
® ‘ i^ăUUdf de Stupi, toate mărimile, din

- stoc sau la comandă Relații la tel. 
0745/216474, 0254/247655, după ora 18.

j
“ â MD* ■ german cumpăr mașini de cusut 

marca singei numite serii catalogate. Relații 
>1^^28580.00
. . • producător fegumfcoi vând castraveți, prețuri 
f mici, pensionarii beneficiază de reduceri 
. substanțiale; asigur transport la' domiciliu. Tel. 

0726/434097. (T)
„ «rtnd Hemet în activitate, spațiu 32 mp, 

Ba tear* mobilier, firmă sau numai spațiul, 
: zona Liceului Auto, Deva. Tel. 0723/505460, 

0723/204069. (T)
• vând cărucior pentru copii și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499. CD

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 

. idea Petru. Se declară nul. (9/1.08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 

. -Furda Doriana Giorgiana. Se declară nul.
•tylt®

<■

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul
familiei tale!

j Informația te privește!

Citații (63)

• Se citează la Judecătoria Hunedoara pentru 
. data de 3.082006, pârâtul Leonti Dorel, cu domi
ciliul în Ghelari, Str. Constructorului, bl. 6, ap. 58, 
pentru divorț, dosar 1853/2006(10/1.08)

Matrimoniale (69)

• tânăr 2K/172/7B, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine șl 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 ai dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428. (T)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
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. 
0723/351439, după ora 16. (T)
• ofer servidl de calitate pentru repararea 

mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284. (T)
• transport mobil mutări cu auto acoperit de 
12 to și 14 mc volum, asigur demontare rapidă și 
manevrare mobilier. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Soția Monica, fiii Claudiu, Florin și fiica Ioana cu adâncă 
durere în suflet anunță încetarea din viață a celui care a 
fost

POP PETRU
înmormântarea are loc astăzi 2 august, ora 13, la Cimitirul 
Bejan din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească in pace

Citește 
Cuvântul 

liber, 
ca să fii 

bine 
informat! 
Cu noi ai 
numai de 
câștigat!

Informația te privește

(2/1.08)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 816/11 august 2006
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro, 

e-maii: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC între orele 8,00 - 20,00, în perioada M iulie - 28 septembrie 2006 de tuni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior:

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri,

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

dai)

Titlul obținut 
la absolvire

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

Ebonomie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

'eri i nale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

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

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

(56712)

în exclusivitatel Măicuța Laura este 
binecuvântată de Mântuitorul Nostru cu 
Har divin pentru a ajuta lumea necăjită și 
cei care se află în pragul disperării. Ea vă 
poate da rezultate prin masluri $1 
rugăciuni tn 48 de ore, garantat 100%. O 
puteți contacta la telefon 0743.755.162. 
Măicuța Laura dorește să lămurească 
oamenii vorbind despre semnificația 
acestor masluri șl rugăciuni, spunlnd că 
de ele beneficiază oamenii care și-au 
pierdut de multe ori speranța In puterea

- Domnului Nostru Isus Hristos.
Vă pot spune ce mi-a declarat unul dintre cel pe care l-am ajutat. 

' 'Numele Iul este Ștefan, este din jud. Hunedoara șl a apelat la mine. Cu

un singur telefon l-am lămurit cum să procedeze, el a făcut exact cum 
l-am spus șl acum fetița se simte foarte bine, el a declarat că șl medicii

„ canș nu-i mai dădeau speranțe au rămas uimiți.
Ștefan a dorit să trimită mii de mulțumiri pentru această minune
dumnezească. (58776)

Ragulamnt
Trimiterea talonului completat Înseamnă acceptarea 
condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt trans
misibile. La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I șl II.

în 6 august se împlinește un an de când ne-a părăsit dragul 
nostru soț, tată și bunic,

prof. PISOIU COSTICĂ
Parastasul de pomenire în data de 5 august, ora 12, la Cimi
tirul ortodox din str. Eminescu, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia

(8/1.08)

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

(42648

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează confectioneri textili: 
relații la tel. 0746/031026 și tricoteri pentru mașini 
de tricotat și bobinatori fir; relații la tel. 0745/231867.

(11/1.08)

• Societate comercială angajează pentru lucrări de 
construcții următorul personal: manager (inginer 
constructor), maistru constructor, zidari, dulgheri. 
Relații la tel. 0254/233626,0354/401183,0745/3^000.

(1/28.07)

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

facem noi cumpărăturile?
Ce trebuie să faci?
In 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 BANII 
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, in 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 - 2 august 2006
Nume__________________________ Prenume___ _______
Adresă ___________________________________________
Telefon________________________Sun ibonat?___

http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• I s-a făcut rău. Lui Axl Rose, solistul trupei 
Guns N' Roses, i s-a făcut rău pe Wembley 
Arena, îri timpul ultimului concert din cadrul 
turneului său european, pe care l-a susținut 
deși medicul l-a sfătuit să nu cânte. Axl fusese 
diagnosticat CU hipotensiune și glicemle scăzută.

«în limba latină. pau| McCartney, fost 
membru al trupei Beatles, a anunțat că va 
lansa în luna septembrie un album de muzi
că clasică în limba latină, „Ecce Cor Meum", 
la care a lucrat timp de opt ani.

LiZ și Arun (Foto: EPA)

CUVÂO

Tony Blair și „Terminator 4"
Los Angeles (MF) - Guvernatorul Cali

forniei Arnold Schwarzenegger, star al 
seriei „Terminator", i-a transmis pre
mierului britanic Tony Blair că îi poate 
oferi un rol în filmul „Terminator 4”, după 
ce acesta își va încheia mandatul.

Schwarzenegger a fost întrebat la o con
ferință de presă dacă ar putea să-i dea su
gestii lui Tony Blair în ceea ce privește 
cariera acestuia după încheierea manda
tului de premier al Marii Britanii. „Dacă 
are nevoie de o slujbă și vrea să lucreze 
la Hollywood, îi fac rost de un rol în «Ter
minator 4». Orice este disponibil”, a 
adăugat guvernatorul râzând.

„Este cea mai bună ofertă pe care am 
primit-o. De fapt, trist este că e singura 
ofertă pe care am primit-o*’, a replicat glu
mind Blair, care se află, ieri, în cea de-a 
cincea zi a Vizitei în Statele Unite.

Se căsătorește
Londra (MF) - Liz Hurley a 

confirmat faptul că se va 
căsători CU miliardarul indian 
Arun Nayar Și â măi declarat 
că plănuiește să aibă încă un 
copil. „Nu pot spune data e- 
Xactă dar (nunta, n.r.) va avea 
loc în curând. Ne gândim să 
avem și un copil”, a anunțat 
actrița într-un interviu pentru 
revista Vanity Fair.

Liz Hurley a mai adăugat 
că Arun, în vârstă de 41 de 
ani, și fiul ei, Damian, în 
vârstă de patru ani, se înțeleg 
foarte bine: Damian îl adoră 
pe Arun, au o relație 
grozavă*’.

Cea mai stilată
Los Angeles (MF) - Top mo

delul Kate Moss a fost aleâsă 
cea mai stilată persoană din 
lume, într-un top realizat de 
prestigioasa revistă Vanity 
Fair.

Frumoasa britanică în 
vârstă de 32 de ani a fost 
aleasă să pozeze pentru cop
erta ediției de luna viitoare 
a celebrei reviste, purtând 
doar o pălărie albă din blană, 
mănuși lungi albe și cizme 
lungi din piele.Pentru aceeași 
revistă, Kate Moss a pozat în 
ținute androgine inspirate de 
cele pe care le purta actrița 
Marlene Dietrich.

Editorul de modă Michael 
Roberts a declarat că Moss a 
intrat în celebrul „Hali of 
Fame” al revistei Vanity Fair 
deoarece a primit cele mai 
multe voturi pentru topul 
celor mai bine îmbrăcate per
soane din lume („Interna
tional Best-Dressed List”) 
realizat anual și care se află 
la a 67-a ediție.

Bijuterii furate din Ermitaj

în scop caritabil
New York (MF) - Cân

tăreața și actrița Cher, al 
cărei stil unic de a se 
îmbrăca a fost prezentat 
în numeroase reviste de 
modă, va scoate la lici
tație o parte din faimoa
sa ei garderobă, profi
turile obținute urmând a 
fi folosite pentru o serie 
de acțiuni caritabile.

Casele Sotheby's și Ju
lien's Auctions au anunțat 
că pe 3 și 4 octombrie vor 
fi scoase la licitație peste 
200 de articole din garde
roba actriței câștigătoare 
a unui premiu Oscar, pre
cum și piese de mobilier, 
obiecte de artă și bijuterii 
a căror valoare s-ar putea 
ridica la un milion de 
dolari, conform estimă
rilor specialiștilor.

La judecată
Los Angeles (MR -
Starul american Wes
ley Snipes a fost dat 
în judecată de fosta 
sa agenție care se 
ocupa de contractele 
lui, pe motiv că ac
torul nu a respectat 
termenii unui con
tract și nu a plătit co
misioane în valoare 
de două milioane de 
dolari. Snipes a 
renunțat la serviciile 
agenției în februarie.

■ Peste 200 de bijuterii 
de la muzeul Ermitaj au 
dispărut în circumstanțe 
misterioase.

Sankt Petersburg (MF) - Pes
te 200 de bijuterii au dispărut 
din colecțiile prestigiosului 
muZeu Ermitaj din Sankt Pe
tersburg, în circumstanțe mis
terioase, au anunțat reprezen
tanții instituției într-un comu
nicat. Este vorba de 221 de ca
podopere ale bijutierilor ruși, 
a căror dispariție a fost des
coperită în timpul unei ins
pecții de rutină programată 
de ministerul rus al Culturii.

Valoarea obiectelor dispărute 
a fost estimată lâ 130 de mi
lioane de ruble (aproximativ 
5 milioane de dolari).

„Sunt multe lucruri stranii 
în această dispariție. La în
ceputul acestei inspecții, unul 
dintre responsabilii cu secu
ritatea a murit subit la locul 
de muncă. Colegii săi au des
coperit dispariția obiectelor 
după ce s-au hotărât să con
tinue inspecția”, a explicat Uh 
purtător de cuvânt al muzeu
lui, fără a da alte detalii.

Ermitaj este unul dintre 
cele mai bogate muzee din 
lume, găzduind peste 2,6 mi
lioane de opere de artă.

Au câte
■ Shakira și trupa Red 
Hot Chill Peppers sunt 
favoriți la MTV Video 
Music Awards.

New York (MF) - Starul la
tino Shakira și trupa Red Hot 
Chili Peppers au cele mai mul
te nominalizări, câte șapte, la 
MTV Video Music Awards 2006, 
distincții care se vor decerna 
la 31 aligUst, la Radio City 
Music Hall din New York,

Atât diva latino cât și rock- 
erii de la Chili Peppers con
curează la categoria „cel mai 
buh videoclip al anului”, pen
tru „Hips Don't Lie” și, 
respectiv „Dani California”. 
Pentru aceeași categorie au

La vaccin Puiul de leu a fost Vaccinat 
la grădina zoologică din Muenster, Germa
nia, unde s-a și născut în 12 iunie. (Foto: epa)

Cel mai popular serial
Londra (MF) - „CSI: Miami” a fost ales 

cel mai popular serial de televiziune din 
lume într-un top realizat în urma studierii 
ratingurilor din 20 de țări, surclasând seri
ale de succes precum „Familia Simpson” 
sau „Neveste disperate”. Studiul a fost con
dus de Informa Telecoms and Media iar 
rezultatele au fost publicate în revista 
Radio Times, lâ Londra.

Serialul polițist este urmat de „LOST: 
Naufragiații” și de „Neveste disperate”, pe 
locurile doi și, respectiv, trei. Producătorul 
executiv al „CSI: Miami”, Jerry Bruck
heimer, mai are două seriale în acest top, 
„CSI: Crime Scene Investigation”, pe locul 
al șaselea, șl „Without a Trace” pe locul 
al șaptelea. Celebrul serial animat „Fami
lia Simpson” s-a plasat pe locul cinci.

MAOAZIN /12

nominalizărite

Red Hot Chili Peppers au șapte nominalizări (Foto: EPA)

mai fost nominalizate „Ain't 
No Other Man” (Christinei 
Aguilera), „Hung Up” (Ma
donna) și „I Write Sins Not 
Tragedies” (Panic! At The 
Disco).

La categoria „cel mai bun 
Videoclip âl unei interprete”
concurează Shakira și Aguil
era, Kelly Clarkson cu „Be
cause of You”, Nelly Furtado 
cu „Promiscuous” și Madon

na, al cărei cântec, „Hung Up" 
a fost nominalizat și la „cel 
mai bun videoclip dance”, 
„cel mai bun videoclip pop” 
și „cea mai bună coregrafie”.

La categoria „cel mai bun 
videoclip al unui interpret” 
au fost nominalizați Nick La- 
chey cu „What's Left of Me”, 
James Blunt cu „You're Beau
tiful”, Kanye West cu „Gold Dig
ger”, T.I. cu „What You Know” 
și Busta Rhymes cu „Touch It 
Remix”. La categoria „cel mai 
bun videoclip al unui grup 
muzical” au fost nominalizați 
Red Hot Chili Peppers, Panic! 
At the Disco, All-American 
Rejects cu „Move Along”, Fall 
Out Boy cu „Dance, Dance- și 
Gnarls Barkley cu „CraaH

Simbolurile oficiale ale englezilor
■ Acestea au fost sta
bilite printrun proiect al 
ministerelor culturii și 
sportului.

Londra (MF) ■ Pălăria de tip 
gambetă și pinta de bere (0,57 
1) au fost ridicate la rangul de 
„simboluri englezești”, alături 
de Tumul Londrei și vână
toarea de vulpi, printr-un pro
iect guvernamental destinat să 
pună în valoare moștenirea

culturală a Marii Britanii. în 
urma unui sondaj realizat de 
ministerele culturii și sportu
lui și la care au participat 
mai multe mii de internauți 
aU fost alese 20 de simboluri 
noi ale culturii englezești.

Acestea se alătură Uhel 
liste de alte treizeci de sim
boluri alese la începutul 
anului, printre care se 
numără celebra ceașcă de 
ceai și autobuzul roșu din 
Londra.

Această nouă listă cuprinde 
locuri precum universitățile 
din Cambridge și Oxford, 
falezele din Douvres, alături 
de seria televizată „Monty 
Python” și peștele cu cartofi 
prăjiți.

Cele două liste precedente 
erau la fel de eclectice: Big 
Ben, marele ceas al palatului 
Westminster, alături de 
fustele mini, Alice în Țara 
Minunilo și monumentul de 
la Stonehenge.

landez Michael Pareko-
, whai a realizat o sculptu- 1 

ră, reprezentând un iepu
re imens. Opera este ex
pusă la Târgul Artelor de 
la Melbourne. (Foto: epa>


