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Cerul va fi parțial senin. Vântul va 
sufla slab.

O
dimineața la prânz seara

Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viata 
în mod tragic, ieri seară, pe DN 7, la ieșire 
din Deva spre Sîntuhalm, intr-un accident 

'■'de circulație, /p.3 (Foto: Traian Mânu)

Sătui de lucrări
Deva (M.S.) - Modul în care se execută 

lucrările de canalizare și aductiune a apei 
pe Strada Viilor din Deva i-a nemulțumit 
pe cetățenii din zonă. Starea de iritare a 
ajuns la maxim, astfel că aceștia și-au tri
mis doi reprezentanți la ședința CL Deva. 
O parte dintre consilieri s-au arătat revol
tați de stadiul lucrărilor și au cerut 
urmărirea acestora de către personalul de 
execuție din cadrul Primăriei Deva, /p.6

Doi bărbați, inculpați în dosarul "Hydra", al mafiei fierului vechi, au fost transportați la spital, după 
ce au declarat că au înghițit somnifere +++ Nicolae Ursu, unul dintre cei doi reținuți, spune că a 
recurs la acest gest din cauza anchetatorilor care fac presiuni asupra lor.

Scoțienii caută dogari!
Deva (T.S.) - Și scoțienii se confruntă cu 

problema meșteșugarilor autentici. în criză 
de dogari, s-au apucat să caute meșteri în 
România. Și asta pentru că celebrul lor 
whisky are nevoie de butoaie de stejar. Drept 
pentru care oferă șapte lire engleze pe oră 
oricărui dogar mioritic dispus să muncească 
în Scotia. Problema este că în județul Hune
doara dogarii simt prea bătrâni pentru a ple
ca să muncească pe meleaguri scoțiene, /p.3

■ Incidentul s-a petre
cut ieri după-amiază, în 
arestul Inspectoratului 
de Poliție Hunedoara.

Deva (M.T.) - Cei doi băr
bați se aflau în arest alături 
de celelalte 25 de persoane

inculpate în dosarul mafiei 
fierului vechi din Hunedoara. 
După ce în urmă cu aproxi
mativ o săptămână, Nicolae 
Ursu și loan Băraru au intrat 
în greva foamei, ieri au reușit, 
nu se știe prin ce modalitate, 
să ajungă în posesia unor 
somnifere, pe care, declară ei,

le-au înghițit. Au fost trans
portați cu escortă la Spitalul 
Județean Hunedoara - Deva, 
unde le-au fost făcute spălături 
stomacale.

Odată ajuns la spital, Nico
lae Ursu a refuzat să-i fie 
administrat tratamentul, dar, 
după o discuție cu avocatul

său a acceptat, totuși, să fie 
tratat de medici.

în ciuda celor declarate de 
cei doi, cum că ar fi înghițit 
zece somnifere, medicul de 
gardă declară că, în urma 
spălaturilor, nici unul din 
pacienti, nu a regurgitat vreo 
pastilă, /p.3

Taxe pentru morminte

Pelerinaje de Sfântă Marie

■ La sat nu se cer bani 
pentru locul de veci, 
dar la oraș situația e 
alta.

Deva (C.P.) - Taxele pentru 
un loc de veci într-un cimitir 
diferă de la o localitate la alta, 
dar și de „rangul” ei. Cele mai 
mari taxe se percep în 
municipiul Deva, în vreme ce

în satul Banpotoc, spre exem
plu, nu se cere nici un leu. „în 
sate, în general, nu se percep 
taxe pentu locul de veci. Con
siliul Parohial este cel care 
decide nivelul contribuțiilor 
de cult sau al taxei pe locul de 
veci”, declară preotul Mircea 
Mihulet. La Orăștie a-ti găsi 
un loc în cimitir nu este o 
problemă, iar taxa este mod
ică. „Avem două cimitire:

în cimitire
Muiiicipal șl Ortodox. în cel 
Municipal, care se întinde pe 
5 ha, cam 3 ha sunt ocupate. 
Sunt persoane încă în viată 
care au luat un loc de veci și 
l-au amenajat. Taxa care se 
plătește la Primăriei este de 15 
lei noi. Nu s-a pus problema 
aplicării unei taxe de 
răscumpărare după un anumit 
timp”, a declarat viceprimarul 
Alexandru Muntean, /p.5

Zilele Simerîei
Deva (S.B.) - Ieri, în 

Simeria, au debutat 
„Zilele Simeriei” ce se 
vor derula până dumi
nică, inclusiv. în aceste 
zile Vor avea loc probe 
sportive, vernisajul expo
ziției de pictură: Liana 
Popeți (la Primărie) sau 
diverse concerte.

(Mureș)

-înărtin (Mureș)

irul Mu (ta

u. lelerini

NkMter(Cluj) ...tțș?

Grafica CI. sursa Mediafax

Copil înecat în Râul Jiu
■ Un copil de trei ani, fost văzut de câteva persoane
lăsat nesupravegheat 
de părinți, a murit 
înecat în apele Jiului.

Petrila (M.T.) - Copilul Du
mitru B., din Petrila, a fost 
lăsat câteva minute nesupra
vegheat de părinți, timp în 
care acesta a fugit să se joace 
pe malul râului Jiu. Din 
nefericire, copilul a căzut în 
apele râului și s-a înecat. 
După îndelungi căutări și 
speranțe ale părinților de a-și 
găsi copilul în viață, corpul 
neînsuflețit al micuțului a

în apropierea unui restau
rant, pe râu, în aval. Aceștia 
au anunțat oamenii legii care 
au ajuns la fața locului, 
alături de medicii legiști. în 
urma cercetărilor și a autop
siei efectuate de medicii 
legiști, s-a stabilit că nu 
există suspiciuni de comitere 
a vreunei fapte penale.

„în continuare, polițiștii 
efectuează cercetări pentru 
luarea măsurilor legale ce se 
impun”, declară inspector 
principal Magda Popa, pur
tător de cuvânt al IPJ Hune
doara.

a intrat în depășire pe contrasens, un șofer german, a 
pierdut controlul volanului și a ajuns în șanț. Potrivit 
polițiștilor, șoferul autotrenului nu a oprit astfel că 
nimeni nu va putea fi tras la răspundere pentru acest 
accident. (Foto: Traian Mânu)
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•Amenințare. Liderul în exercițiu al preșe
dinției multipartite bosniace, musulmanul 
Suleiman Tihici, a fost amenințat cu moar
tea printr-o scrisoare care i-a fost adresată 
de o grupare a naționaliștilor sârbi din SUA. 
Textul, expediat din Chicago, îl avertizează 
atât pe Tihici, cât și pe fostul comandant al 
armatei musulmane de la Srebrenița, Naser 
Oriei, că vor fi asasinați împreună cu copiii lor

Propunere de 

guvernare
Prag*  (MF) - Premie- ; 

rul ceh in exercițiu, Jiri I 
Paroubek, a declarat, | 
ieri, că a propus Parti- i 
dului Democratic-Civic î 
formarea unui guvern ; 
minoritar cu un mandat j 
limitat la doi ani. „Mă î 
axez pe un acord în care ; 
(Democrații Civici) si i 
dețină poziții în guvern, i 
iar noi (Social Democra
ții) si deținem posturi ; 
importante în Camera [ 
inferioară”, a Legislati
vului, a declarat Parou
bek, adăugând că în ter
men de doi ani ar trebui i 
organizate noi alegeri, i 
simultan cu cele pentru i 
Senat. Parlamentul ceh î 
s-a aflat într-un impas î 
politic începând de la a- 
legerile din 2 și 3 iulie, 
în urma cărora coalițiile i 
de stânga și de dreapta i 
au câștigat un număr e- i 
gal de locuri în Camera 
inferioară a Legislativu
lui.

Uri Paroubek (Foto: epa)

Arid Sharon (Foto: arhivă)

Bashar al-Assad

Băsescu acuzat de Voiculescu
A'

(Foto: EPA)

Pregătiți 
de război
Damasc (MF) - Preșe
dintele sirian, Bashar 
al-Assad, afirmă, 
într-un interviu acor
dat unui cotidian 
egiptean, că țara sa 
este pregătită pentru 
un eventual război 
cu Israelul, avertizând 
că Siria va elibera 
înălțimile Golan. „Da
că Israelul lansează ' 
un război împotriva 
Siriei, va plăti un preț 
mare", avertizează 
Assad în interviul 
acordat unui cotidian 
egiptean cu sedul în 
Liban. „Comunitatea 
internațională inter
vine doar când Israe
lul are de suferit. 
Când suferă libanezii, 
palestinienii sau alții 
nu intervine nimeni", 
a spus al-Assad, pro
fitând de ocazie pen
tru a-l elogia pe l ide
rul Hezboîiah, Hassan 

Nasrallah.

■ Dan Voiculescu: Tra
ian Băsescu are dosar 
de Colaborare cu fosta 
Securitate.

București (MF) - Liderul 
PC, Dan Voiculescu, a susți
nut, ieri, într-o conferință de 
presă, că președintele Traian 
Băsescu are dosar de colabo
rare cu fosta Securitate, deși 
CNSAS a primit răspuns ne
gativ de la toate serviciile se
crete în ceea ce îl privește pe 
șeful statului.
Trage în PD

Liderul conservatorilor a a- 
rătat că o echipă a partidu
lui a realizat un material refe
ritor la „traseul pe care PD 
îl parcurge ca succesor verita
bil al PSD”, aceste date fiind 
strânse în ultimele două luni.

Materialul despre demo- 
crați, pe care l-a arătat ziariș
tilor, va fi analizat, potrivit 
lui Voiculescu, în Biroul Poli-

Traian Băsescu (Foto: epa> Dan Voiculescu (Foto: epa)

tic al PC, care se va reuni joi.
Tot atunci, liderii conserva

tori vor discuta și formule 
pentru ieșirea de la guverna
re.

Refuzând să precizeze exact 
cazurile cuprinse în dosarul 
pe care îl vor studia liderii 
conservatori din Biroul Poli
tic, Voiculescu a susținut că 

sunt câteva cazuri concrete, 
strigătoare la cer, din județul 
Prahova și din București.

în plus, președintele PC a 
opinat că Traian Băsescu, pu 
este străin de scandalul pqi , 
vocat de dezvăluirea numelor 
mai multor demnitari care au 
avut dosare de colabora^pri 
sau de informatori ai fostei 
poliții politice.
Fără dovezi

„Președintele ar trebui-să 
aibă onorabilitatea să se pre
zinte la CNSAS, pentru că po
porul care l-a votat are drep-, 
tul să cunoască dosarul de co
laborator al Securității al lui 
Traian Băsescu. Traian Bă
sescu a fost colaborator al Se
curității”, a declarat Dan Voi 
culescu. Fără a aduce dovezi 
în acest sens, el a afirmat că, 
în calitate de „colaborator al 
Securității”, Traian Băsescu 
„are datoria de primul cetă
țean al țării să-și prezinte 
dosarul”.

Starea lui Ariel Sharon 
s-a înrăutățit

Ierusalim (MF) - Starea sănătății fostu
lui premier israelian Ariel Sharon, aflat 
în comă de la 5 ianuarie, s-a agravat din 
nou, luni.

„Echipa medicală care îl tratează pe 
Sharon a constatat o deteriorare a stării 
sănătății sale”, potrivit unui comunicat al 
spitalului Tel Hashomer din Tel Aviv.

Starea de sănătate a lui Ariel Sharon, 
în vârstă de 78 de ani, s-a degradat prima 
dată la jumătatea lunii iulie.

La 26 iulie, fostul premier a fost trans
ferat într-o unitate de îngrijire intensivă a 
spitalului Tel Hashomer.

„Pe lângă deteriorarea stării creierului, 
(detectată) de imaginile cu rezonanță mag
netică, s-a observat, în cursul ultimelor 24 
de ore, o scădere dramatică a producției de 
urină, iar la examinarea tomografică a cuti
ei toracice a apărut un fapt nou: o inflama
re a plămânilor”, precizează comunicatul.

„Echipa medicală, după consultație, a 
decis un tratament cu antibiotice de lungă 
durată și un tratament cu steroizi”, încheie 
documentul.

„Se încearcă compromiterea UDMR"
C Gyorgy Frunda susține 
că a fost obligat să scrie 
că nu face publică ten
tativa de racolare.

București (MF) - Senatorul 
UDMR Gyorgy Frunda a de
clarat, ieri, la ieșirea de la 

Gyorgy Frunda (Foto: fan)

CNSAS, că a refuzat colabo
rarea cu Securitatea și că a 
dat în trecut două declarații, 
într-una exprimându-și refu
zul, iar în alta fiind obligat să 
scrie că nu va face publică 
încercarea de racolare, doar 
cea de-a doua figurând la 
CNSAS.

Frunda a constatat la 
CNSAS că are cinci dosare de 
Securitate, din care două sunt 
de rețea, dar a spus că a refu
zat colaborarea, că nu a are 
angajament și nici nu a scris 
note informative, în situația 
sa fiind toți liderii UDMR.

Senatorul UDMR a precizat 
că a văzut că are cinci dosare 
de Securitate, două dintre 
acestea fiind dosare de rețea.
Puzderie de dosare

Potrivit lui Frunda, cele do
uă dosare de rețea au apărut 
„pentru că s-a încercat raco

larea, ceea ce nu s-a reușit”. 
Senatorul a mai spus că in
clusiv persoanele care au re
fuzat colaborarea, cu Securița- 
tea au dosar de rețea.

El a arătat că Securitatea 
a încercat să-l exmatriculeze 
în studenție și ulterior să îl 
racoleze, în 1982-1983, când e- 
ra avocat și apăra prea conș
tiincios martorii lui Iehova și 
persoanele acuzate că ar fi fă
cut avorturi.

Frunda a susținut că a refu
zat colaborarea cu Securita
tea, dar a fost obligat să scrie 
două declarații, una în care 
preciza că refuză această cola
borare, iar cealaltă - că nu va 
face public refuzul colaboră
rii.

El a spus că, prin publica
rea listei cu politicienii verifi
cați de CNSAS, „se încearcă 
compromiterea socială și poli
tică” a UDMR.

Iranul nu 
cedează

Teheran (MF) - Tehe-; 
ranul refuză să-și sus
pende activitățile'db în» 
bogățire a uraniului po- ■ 
trivit solicitărilor Con-’ 
siliului de Securitate al ■ 
ONU, a declarat, ieri, un' 
înalt responsabil iranian 
din domeniul nuclear.

Consiliul de Securita
te al Națiunilor Unite a 
adoptat, la 31 iulie, o re
zoluție care cere Iranu
lui să își suspende toate 
activitățile legate de prq-i. 
cesul de îmbogățire a 6 . 
raniului până la 31 au
gust.

Dacă solicitarea ONU 
nu este respectată, Con
siliul ar putea adopta o 
serie de sancțiuni îm
potriva Iranului.
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Tentativă de suicid sau teatru?• Cereri. Crescătorii de vaci de lapte aron
dați municipiului Hunedoara pot solicita 
până în data de 31 octombrie cota de lapte. 
Cererile tip se depun la Primăria Hunedoara, 
camera 33, telefon 714639. (C.P.)

• Biletele de tren. Creșterea cu 7% a pre
țului biletelor la tren, anunțată pentru data

?*de  15 august, se amână cu câteva zile pen
cil că actul normativ care prevedea crește

rea de preț nu a ajuns să fie discutat și 
aprobat în Guvern. (S.B.)

Traseiștii sis
temului ticăloșit

Tiberiu Stroia______________ _
tlberiu.strola0infbrnimedia.ro

■ Au declarat că au 
înghițit somnifere, însă 
medicii au dovedit 
contrariul.

Mihaela Tămaș_________________
mlhaela.tamas0lnformmedIa.ro

Deva - Cei doi inculpați în 
dosarul „Hydra”, Nicolae 
Ursu și loan Băraru, au ajuns 
la spital după ce, declară ei, 
ar fi înghițit mai multe 
pastile de somnifer. în urma 
examenului medical s-a sta
bilit însă contrariul: „Am 
primit doi tineri, din arest, 
care au declarat că au înghițit 
câte zece somnifere. Le-au 
fost făcute spălături, însă nu

Uitând că au câștigat încrederea 
românilor cu discursuri anti-PSD-iste, 
șmecherii ăștia din Alianță s-au făcut că 

plouă, acum, când sute de primari PSD și-au 
suflecat izmenele pe șoseaua de centură a 
migrației politice pentru ca micul Boc să le 
poată cerceta neprihănirea. Așa se face că 
aproape 300 de curve politice cu tricolor 
aparținând sistemului ticăloșit, despre care ne 
povestea marinerul Băsescu, și-au găsit un loc 
călduț pe corabie, la adăpost de DNA sau 
alte instituții cu chef de anchetă. Transbordare 
făcută probabil pe ritmurile melodiei „Omul 
bun și pomul copt" cântată de Bodo, ginerele 
marinerului.

Ei, dar micul Boc, acest Emil Bobu al 
președintelui Băsescu, are o explicație 
demnă de renumele său și pentru această 

alianță cu sistemul ticăloșit. Zice Boc că 
respectivii primari au plecat, după căderea 
țapului Emil, de la PD la PSD, apoi s-au 

a întors la PD. Prin urmare, ăsta nu e traseism. 
>Eu cred că în mintea domnului Bobu, pardon 

Boc, explicația a fost alta. De ce se ne luptăm 
cu sistemul ticăloșit când putem să-l preluăm? 
Să ne-nvețe și pe noi băieții ăștia cum poți 
să-ți faci patru case cu două mătuși pension
are. Că vorba aia: DNA-ul trece, casele 
rămân!

Dispărut
Petroșani (M.T.) - Un 

bărbat de 43 de ani, din 
Petroșani, a fost dat dis
părut, luni, de soția sa, 
după ce sâmbătă a plecat 
cu patru bărbați la cules 
de afine în zona numită 
„Jigorul”, situată la 12 
kilometri de localitatea 
Peștera Bolii. După ce au 
ajuns în zonă, Ioan C. a 
refuzat să-i mai înso
țească pe cei patru băr
bați, spunându-le că se 
întoarce pe jos acasă, dar 
nu a mai ajuns. Bărbatul 
este în continuare căutat.

Sărbătoare religioasă de prim rang

laOCftțV 8MK RTTUȚ! CIT! 8&ATVTT CL

Anumite cabinete și birouri Individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

I .- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Laaislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

. - Farmacia veterinară SC. Mira Vet Impex S.R.E., Hune
doara
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Rromosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

i_____________________________

■ Creștinii au sărbăto
rit Adormirea Fecioarei 
Maria ce se prăznuiește 
anual, pe 15 august.

Sanda Bocaniciu________________
sanda.bocinidu0lnformniedia.ro

Deva - Maria Preacurata se 
bucură de patru sărbători 
mari pe an. Cea mai importan
tă este Adormirea Maicii 
Domnului care este numită 
popular Sfânta Maria Mare. 
La 15 august Biserica sărbă
torește ridicarea la cer a Sfin
tei Fecioare Maria. Despre a-

„Suntem prea bătrâni!"

Mașina a fost distrusă (Foto. T.Manu)

Tragedie pe DN7
Deva (M.T.) - Un tânăr și-a pierdut viața, 

ieri seară, într-un grav accident de circulație 
petrecut pe DN7, la ieșirea din Deva, spre 
Sîntuhalm. Ionuț O., de 26 de ani, din Deva, 
lecase împreună cu prietena sa spre Sime- 
ria, la un restaurant, aflându-se la volanul 
autoturismului Renault Twingo. „Nu putem 
deocamdată declara care a fost cauza exactă 
a producerii accidentului. Este posibil să fie 
vorba de viteză excesivă sau o manevră 
greșită a șoferului. Până la audierea marto
rilor, însă, nu cunoaștem care au fost 
cauzele”, declară subcomisar Cristian Pop- 
șor, șeful Serviciului Poliției Rutiere Deva. 
Autoturismul la volanul căruia se afla Ionuț 
s-a răsturnat pe contrasens, iar acesta a 
murit pe loc. Prietena sa, pasager în partea 
din dreapta a autoturismului, a scăpat cu 
răni ușoare și este în stare de șoc.

■ Vârsta îi face pe 
dogarii hunedoreni să 
stea departe de mirajul 
Occidentului.

Deva (T.S.) - Oferta scoție
nilor pentru dogarii hune
doreni stârnește curiozitatea. 
La gândul că ar putea câștiga 
2.000 de euro pe lună meș
terind butoaie, dogarul hune- 
dorean rămâne în cumpănă.

„Totuși suntem prea bă
trâni, spune Emil Goia. Am 
66 de ani. Ar putea merge fiul 
meu, dar eu nu. Sau ar mai fi 
dogarii din Alba. Acolo meș
teșugul s-a păstrat și printre 
cei mai tineri. Aici, în județ, 
meseria confecționatului bu

au regurgitat nici o pastilă, 
ulterior fiind perfuzați”, de
clară medicul de gardă al Ser
viciului de primire a ur
gențelor, Mircea Vețean.
Poliția infirmă tentativa

Prezent la spital, procu
rorul DIICOT Diana Pecincu 
a declarat că: „cei doi au 
pretins că au luat pastile, însă 
acest lucru nu este adevărat”.

De asemenea, comisarul-șef 
Tomiță Anucuța, adjunct al 
șefului IPJ Hunedoara, in
firmă faptul că în arestul IPJ 
Hunedoara s-ar fi putut în
tâmpla astfel de evenimente. 
Avocații celor doi susțin, 
însă, că „dosarul a plecat 
prost de la început. Nu există

Pepeni contra bonuri de masă
■ O femeie din Dăbu- 
leni vinde pepeni în 
piață, la schimb cu 
bonuri de masă.

Tiberiu Stroia

1iberiu.strala0informmedia.ro

Deva - Cunoscuți pentru 
simțul comercial înnăscut, ol
tenii veniți în piețele hunedo- 
rene „adoptă” imediat soluții 
conforme cu realitatea pieței 
în care se află. Ioana, o ol
teancă venită de la Dăbuleni, 
a observat că foarte mulți hu- 
nedoreni au în portofele bo- 

dormirea și ridicarea la cer a 
Măriei ni s-au păstrat mai 
multe evanghelii apocrife care 
povestesc că Maria, Maica 
Mântuitorului, a fost adormi
tă în duminica de 15 august a 
anului 34 și a fost înălțată la 
cer două zile mai târziu. Bi
sericile ortodoxe ce poartă 

L. Celea D-tru Guță

toaielor e pe cale de dis
pariție. Oamenii preferă plas
ticul. Totuși un butoi de ste
jar rămâne un butoi de stejar. 
Probabil că până la urmă 
oamenii se vor întoarce la 
produsele din lemn. Sunt 
mult mai bune”, este de 
părere dogarul.

în privința muncii sale, 
dogarul ne spune că pentru 
confecționarea unui butoi 
sunt necesare două zile. în 
funcție de capacitate, ele sunt 
vândute la prețuri cuprinse 
între unu și trei milioane de 
lei vechi.

Emil Goia mai spune că a 
vândut butoaie și ameri
canilor care s-au arătat 
interesați de aceste produse.

loan Băraru a părăsit spitalul după două ore (Foto: T.Manu)

dovezi clare care să-i incrim
ineze și oamenii sunt dis
perați”.

în acest caz, nu ne rămâne 
decât să ne întrebăm, dacă cei

Pepeni vânduți pe bonuri
(Foto: T.Manu)

nuri de masă. Drept pentru 
care nu a mai stat pe gânduri 
și a pus următorul anunț: Sti

hramul Adormirea Maicii 
Domnului împart, după slujbă, 
pomeni. Slujba este însoțită de 
pomenirea rudelor și prieteni
lor trecuți la viața veșnică. 
Pentru ei se împart struguri 
și poame văratice. De aceea, 
ritualul mai poartă numele de 
„coliva de struguri”.

La Catedrala ortodoxă din 
Deva, Dumitru Guță spunea: 
„Ziua de astăzi (ieri n.r.) este 
o mare zi sfântă, una dintre 
cele mai mari sărbători reli
gioase și ziua începutului de 
toamnă”. Laura Celea susține 
că: „Am venit la biserică pen
tru că așa m-au educat 

“Surprinde momentul”
-

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

• y.

doi arestați ar fi înghițit som
nifere, de unde le aveau și 
cum ar fi putut ajunge în po
sesia lor, tocmai în arestul 
IPJ Hunedoara?

mată clientelă, vindem și pe 
bonuri de masă! „Nu se prea 
înghesuie lumea, dar am vân
dut și pe bonuri de masă, 
spune femeia. Mă gândesc 
însă că imediat ceilalți 
vânzători de bostani îmi vor 
fura ideea. Și mă lasă fără o 
parte din clientelă. Oricum, 
mie îmi convine să vând și pe 
bonuri de masă. Că și ăștia 
sunt bani”, spune Ioana.

La această dată, în piețele 
hunedorene, prețul unui kilo
gram de pepene este cuprins 
între 4800 și 5200 lei. în afara 
piețelor, prețul acestora 
ajunge până la 8000 lei/kg.

împărțirea pomenilor după
slujbă (Foto: T.Manu)

părinții de mică să merg la 
această sărbătoare. încerc să 
ajung la biserică în fiecare 15 
august”! De Sfânta Maria, 
aproape 10% dintre femeile 
din România își sărbătoresc 
onomastica.

Emil Goia, dogarul din Deva (Foto: T.Manu)

tlberiu.strola0infbrnimedia.ro
mlhaela.tamas0lnformmedIa.ro
sanda.bocinidu0lnformniedia.ro
1iberiu.strala0informmedia.ro
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1921 - S-a nlscut Ovid S. CstiMateMU, protMor, cri 
tic istoric ItfrT. ____________ _______
1934-S-a nfccutactorul franc» Piere» Rlohird.

Wf " n murit? '*nta  (Georgia) 
te rene unul accident de mașină, jcrl- 
IWH americană Margaret Mitchell, 
NMpi ismesulul .Re aripile vântu- 
.*r 1 igQQ). ______ ________
HK ■ Îmi r^isut ciuâ âța » mu- 
ite4 pop Madonn» (Madonna Louis*

minim maxim

Cer parțial senin. Maxima va fi de 30°C, 
iar minima de 14’C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Soare. Maxima va fi de 34°C, iar 

minima va fi de circa 19°C.
Vineri. Cer parțial senin. Temperatura 

maximă 35°C. Minima va fi de circa 21°C.

Calendar Crețtin-Ortodox ___________ _______
Sf. Mc. Brâncoveni: Voievodul Constantin cu fiii săi Con
stantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul lanache; Sfânta 
Mahramă a Domnului; Sf. Mc. Diomid.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Ștefan, rege.

Calendar Greco-Catolic_____ _ __________ _
Aducerea la Constantinopol a Mahramei (icoana Domnu
lui nefăcută de mâna omenească).

Tocăniță
Ingrediente: 2 cepe medii, 1 morcov, 1 

pătrunjel, 2 cartofi mari, 1 țelină, 2 foi de 
dafin, 200 g costiță, carne sau ciolan afu
mat, 200 ml bulion, 1/4 legătură de pătrun
jel, 1/4 legătură de mărar, sare, piper.

Mod de preparare: Se curăță și se taie 
cubulețe mici toate legumele. Cartofii se 
taie în bucăți mai mari. Se călește ceapa cu 
o lingură de ulei și puțină apă, până devine 
transparentă, se adaugă bulionul și costița 
sau ciolanul. Se mai lasă 5 minute să fiarbă. 
Dacă folosiți carne, tăiați-o cubulețe și 
prăjiți-o în ulei. într-o cratiță se pun toate 
ingredientele rămase și cele de la pasul 1 
și se amestecă. Se condimentează și se pune 
apă cât să le acopere. Se dă la cuptor la 
foc mediu. Se verifică din sfert în sfert de 
oră dacă are apă suficientă să fiarbă. Este 
gata când s-au fiert cartofii.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integram» din numărul precedent: C - A - NOU-NASCUT - SUZETA
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 1-26 august, Cuvântul liber vrea să-l 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect integrama apărută în flecare ediție 
a ziarului și trimite-o alături de talonul completat, pe 
adresa redacției; Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvăntul liber, până în 31 august. Extragerea va 
avea loc în 31 august, 1h prezența unei comisii. 
PREMIUL ESTE EXPRIMAT iN BONURI VALORICE. 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform 
Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

Nume.....
Prenume 
Adresa ... i 

i 
i 
i 
i

i 
i 
i 
i

Tel.
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

..... EWÎ i

1

at
&

IA

Berbec
După o perioadă ililGlil pe jian ieritimental |l financiar, 
aveți un succes neiperet. Climatul general v8 i JU favora
bil Nu Încercați si vă Impunați puciul le vederel

Taur _ ___ ___ ______ ________ •____ ___ ._____
Sunlețl talr-a formă InlaloKaill desiiblll. lwe| an epleir 
de Inițiativă cu care reușiți sl vi Impresionați colaboratorii, ' 
Aveți succes |e leala plasările.

Gemeni __ __ _______ __ _____ _____ ___________,______
Aveți pana le icNlmBIrl Importante pe plan pmlislonal,^ 
în relațiile socialo, ba înrvlcliii găsiți soluții originale, accep
tate de șetl șl colegi. Totul merge btna.

Rac ................................... ,....;_____ ____
Dimineață deieaperlțl ci u afacere In ceia nu v-ațl pui prea 
mari speranțe usmoail să sfl educi Berrilcil ImpsHante.
Este posibil să vi se propună o colaborare.

Leu ______________
Se ivește, ocazia să «I hm1i|I lălr-o afacere iau el se 

propune ro m lob Se SMÎEt. Ml NSHhI» 1 nu liag o 
hotărâre definitivă llrl sl știți toata avertable.

Fecioară ....... ...... .........
Aveți succes la o întâlnire cu persoane Importante, Iar cel 
din jur să apraclazl Selle. Este o zi consoli
darea relațiilor șl aveți ocazia să vi faceți noi pietoni.

Bilanț! _. _ ............    •
Dimineață sunteți obligat si faceți cheltuieli neprevăzute, 
dar spre slate ide familie, Bagl-imlael s-at putea sl vi 
schimbați programul ta ultimul moment.

Scorpion ________

Dacă vi sa propune ■ eolalataia. ei recomandăm să nu 
refuzați. Sun! inse sl să tanbtirilițlli nmlBII iItate^e finan
ciară. Vă puteți ocupa de afaceri.

Săgetător ... . . ___________
Dimineață survin evenimente neașteptate, care vă dau pesta 
cap toate planurile. Este posibil să ffțl luat prin surprindere 

de niște musafiri din altă localitate.

Capricorn ______ ■_________ - _____________ ____________

Dimineață înregistrați un iutoh cast vă întărește convin
gerea cS parcurgeți a priced ImaSIN. ocazia să 
începeți o afacere grofllaBllă.

s ...................... . ............._.................. _______

S-ar putea si a|angef la an -unct ue cotitură li uia|l, sare 
să vă aducă multe bucurii. Sociabilitatea vă asigură succe-E?, 
sul pe plan profesional și social.

Pești
Aveți un succes remarcabil pe plan sasclxl șl material. Vă 
sfătuim să profitați de șansele care vi se oferă, dar aveți 
grija sâ nu forțați norooll Fiți precautl

1

9:55 Integrame despre into- 1 
grare (1 episod) 

10:35 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni I 
W

1130 Bucuriile muzicii. 
Pianistul Nicolae 
Licareț

12:05 Misterele din Sankt
□ Petersburg (serial, r)

13:00 Vreu să fiu... cu Itsy și ?
Bitsy(r)

1330 Desene animate: Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport ' 
1430 Cony și restul lumii (r) 
n (ep. 29, comedie, SUA i 
“ 2003)

1530 Oameni ca noi (r) 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte națio
nalități

17:00 Cony și restul lumii
0 (ep. 30, comedie, SUA 

2003)
1730 Doctor Becker (ep. 7, ;

Bcomedie, SUA, 1998) i 
18:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (serial) ’ 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo.

20:00 Fotbal: România - 
Cipru. Meci amical. 
Transmisiune directă 
de la Constanța

22:10 Neveste disperate (s,
_ comedie amară, SUA 
“ 2004).Cu: Teri Hatcher 

23:05 50 de ani de divertis
ment Ih 50 de emisiu
ni. Prezintă: Rodica 
Popescu-Bitănescu, 
Vlad Enăchescu.

24:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0:20 Saint - Ange (sus- 
q pans, Franța, 2004).

Cu: Virginie Ledoyen 
2:15 Jurnalul TVR (r)

Meteo
2:55 Jaf armat (r) (thriller, 

SUA, 2001)
4:40 50 de ani de divertis

ment îh 50 de emisiuni
530 Spectacolul lumii... 

văzut de loan Gri- 
gorescu. Borobudur, 
Borobudur (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
0(film serial, 

reluare) 
10:00 Tata

(film, reluare) 
12:00 Walker, polițist texan } 
0(serial, reluare).

Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr., 
Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Insecte ucigașe
▼ 13 (film artictic, acțiune,

SUA, 1998).
Cu: John Corbett, 
Josie Bissett, 
Bradley Whitford, 
Jo Anderson.
R.: Dan Lerner 

16:00 Tânăr șl neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20*30  Epicentrul dezastrului
▼ Q (acțiune, SUA, 2004).

Cu: Doug Savant 
Brandy Ledford, Justin 
Melvey, John Novak. 
R.: Rex Piano 

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

Vreau să fiu mare 
24:00 Doi bărbați și 
0 jumătate (serial, come

die, SUA 2003). Cu: 
Charlie Sheen, Jon Cry
er, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie ; 
Lynskey, Holland Tay
lor

ISO Familia Bundy (r) 
130 Meseriașii (r) 
155 Omul care aduce 

cartea (r) 
2200 Știrile Pro Tv 
3:00 La Bloc (r) 
330 Epicentrul dezastrului ,

(film, r)
5.-00 Te vezi la Știrile ProTv

(r)

7S0 Știri
9S0 V.I.P. (S) 

10S0 Concurs interactiv 
11S0 Anastasia

0(film serial, dramă. 
Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov

12:00 Secretul Manei
0(film serial).

0 tragedie cumplită, 
survenită pe neaștep
tate schimbă complet 
destinele celor două 
surori și o va face pe 
Maria să descopere că 
viața Lorenei e departe 
de a fi perfectă, ci e 
plină de secrete și 
minciuni.

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Tablou de nuntă
(reluare) (divertisment) 

16:00 Observator 
17:00 Zodia fluturelui

(talk-show)
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

530 Bărbatul visurilor mele (r) 
630 Visuri fără preț (r) 830 La 
Toimenta (r) 930 Ciocolată cu 
piper (s). Cu: Murilo Benicio, 
Mariana Ximenez, Priscila Fan- 
tin 1030 Iubirea mea, păcatul 
(s) 1230 Minciuna (serial, Mex
ic, 1998) 1330 înger sălbatic 
(s) 15:30 Visuri fără preț (s) s 
1730 Poveștiri adevărate 1825

t

V

8:05 Ospeția în Balcani (doc.) 
9fl0 Sărutări furate (r) 10:00 
Plaja lui Măruță 11:30 Cara
catița (s) 1230 Dragul de Ray
mond (r) 13:00 Expediție în 
necunoscut (doc.) 14:00 Fer
gus McPhail (s) 14:30 Aven
turi secrete (s) 15:00 împreu
nă în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 Lecția de engle
ză (r) 17^0 Omul între soft și Vremea de acasă 1830 
moft 1730 Ulița spre Europa Rebelde (s, Mexic, 2004) 2030 ‘ 
18£0 Fotbal: România - Irlan- La Tormenta (s) 2130 Tărâmul 
da. Tineret. Transmisiune di-; pasiunii (s) 22:30 Bărbatul 
rectă 20:00 Cum să nu ne * visurilor mele (serial, Venezue- 
îmbrăcăm (doc., Anglia, 2001) 
2035 Caracatița (s) 2130 Ora 
de știri 2230 Soare înșelător 
(dramă, Rusia, 1994) 0:30 Fu
turama (d. a.) 1:00 Lumea de 
aproape (r) 130 Misiune uci- 
gașă (r) (thriller, SUA, 1992) 
2:50 Ora de știri (r)

la, 2005) 2330 Celebritate (s) 
0:30 Poveștiri adevărate (r) 
130 De 3x femeie (r)

■!

8:40 Mariana - Prețul inocen
ței (r) 9:40 Sunset Beach (s) 
10:40 Dragoste și putere (r) 
1130 Tele RON 13:00 Garito 
- partea l+ll 16:05 Dragoste 
și putere (s) 17S0 Miss World 
România 2006 1730 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:00 Mariana - Prețul ino-

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

9:40 Terry (dramă, Canada, 
2005). 11:15 Jurnalul (roman
tic, SUA 2004). 1320 Femeile 
adevărate sunt pllnuțe (come
die, SUA, 2002). 14:45 Cu 
duzina e mai Ieftini (comedie, 
SUA 2003). 1625 Prizonierii 
timpului (aventuri, SUA, 
2003). 1820 Complotul doc- 
torului Fu Manchu (comedie, 
SUA. 1980). 20:00 Lipit de line 
(comedie, SUA 2003). 22:00 
Freddy vs. Jason (horror, SUA 
2003). 2335 Jurnalul (roman
tic, SUA, 2004). 135 Donnie 
Brasco (dramă, SUA 1997).

20:45 Divertisment
Folclor la Antena 1 
(retrospectivă) 

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport 

24:00 Rapsodie In roz
(comedie, SUA, 1995). 
Cu: Sarah Jessica Park
er, Mia Farrow, Gil 
Bellows, Antonio Ban
deras, Paul Mazurky, 
Naomi Campbell. R.: 
David Frankel. 
Gwyn Marcus și-a 

. dorit întotdeauna o 
nuntă ca a părinților 
ei. Tocmai a acceptat 
propunerea iubitului 
său, Matt, dar are 
unele Îndoieli legate 
de viitorul lor împre
ună.

2^30 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii (s) 
4:15 Fete și băieți (serial, 
0dramă, Italia, 2004)

4

i

7:00 Mambo și pasiune (s) 
8KI0 Știri N24 830 Revista pre
sei 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1030 Căsătoriți pe via- ____ ________ ...._
ță (s, SUA 2001) 1135 Dese- i cenței (s, Venezuela, 2003) 
ne animate: Mr. Bean 12:00 ........................
Quizzit 13:00 Jara Iu' Papură 
Vouă 13:15 Look who is win-, 
ning 1430 Nu suntem blonde 
(r) 1530 A treia planetă de la 
Soare (s, aventuri/SF, SUA, 
1996) 16:00 Naționala de bere 
1630 Cuscrele (s) 1730 Docul 
13 (s) 18:30 Știri Național TV 
20:00 Taxi Driver 21:00 Pitici 
de vară 22:00 Știri Național TV 

1020 Echipa de elită (r) 11:45 
Terapie intensivă (r) 12:45 
Echipa de elită (r) 13:45 Mar
celino, pan y vino (s) 14:15 
Krypto, câinele erou (s) 14:45 
Echipa de elită (s) 16:00 Echipa 
de elită (r) 17:00 Bette! (s, r) 
18:00 Echipa de elită (s) 1930 
Terapie intensivă (s)2CH)0 Echi
pa de elită (s) 22:00 Dreptate 
pe cont propriu (acțiune, Gi- 
braltar/Marea Britanie/ SUA, 
1986). 0:15 Cheers (s) 1:15; Știri. Emisiune informativă; 
Dreptate pe cont propriu (film, 0:15 Film artistic românesc 
r) 3:15 Cheers (r) (reluare)

20:00 7 bAni de-acasă. Cu Mi- \ 
hai Dobrovolschi 2030 Cash ’ 
Taxi 21:00 Kiss Adventure 
22:00 Totul despre'sex (s, co
medie, SUA, 1998) 2230 Fo
cus Plus 23:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 24:00 Miss World 
România 2006 (r)

.- i

6:55 Viața dimineața. Cu Sonn ' 
Ganciu și Oana Frigescu 9S0 
Verissimo 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Euroblitz (r) 11:00 Ne . 
privește 12:00 Euromaxx (doc.) ■ 
12:30 Teleshopping 13:05 
Briefing (r) 14.*00  Teleshopping 
14:35 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 15:35 Euroblitz: 
Cinema (r) (documentar) 16:00 > 
Nașul, (r) 18:00 6! Vine presa! 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Film artistic românesc ; 
22:00 Nașul. The Best of Talk
show. Cu Radu Moraru 24.*00

1130 Realitatea bursieră 1200 
Realitatea de la 12:00 1320 
Deschide lumea! 14:50 Reali
tatea bursieră 15:15 Deschide 
lumea! 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
1800 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu Răz
van Dumitrescu 20:00 Realita
tea de la 20:00 2100 Realita
tea de la 2100 21:55 Prima 
ediție 2200 Oamenii Realității 
2300 Realitatea de la 2300 
23:15 Realitatea all-inclusive 
2345 Ziarul Realității

ii ■

800 Stalin, cel mai mare 'dic
tator 900 Motociclete ameri
cane 1000 Spectacolul rulo
telor 1100 Regii construcțiilor 
1200 Motociclete americane 
1300 Spionii 1400 Stalin, cel 
mai mare dictator 1500 Con
fruntări și fiare vechi 16:00 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1700 Curse 1800 Automobile 
americane recondiționate1900 
Regii construcțiilor 20:00 Vâ
nătorii de mituri 2100 Moto
ciclete americane 22:00 Su
praviețuitori în condiții extreme 
23:00 La un pas de moarte 
24:00 Mașini pe alese 1:00 
Procurorii
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Brad (C.P.) - Site-ul Primăriei Municipiului Brad include 
informații utile, detalii despre Consiliul Local și oferă posi
bilitatea cetățenilor să transmită prin internet sesizările pe 
care le au.

Taxe si
5

■ La Deva, numărul re
dus de locuri de veci îi 
avantajează pe „aface
riști".

Clara PAs______________________
Tiberiu Stroia

afaceri în cimitir

)

Prefectura Meiului Hunedoara:
Aure1 Din PricSjan, subprefect feeiRini cu ora 10.0Q

PrlmRrla Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar 09.00-12 00

Prlmâria Municipiului Orlștle:_____ ______ _____
Teodor Iordan, secretar 09.00-11 00

Primăria Municipiului Hunedoara: __________
Aurel Bugnariu, secretar Începând cu ora 09.00

W * J'JVW W 4 4 4 4 * < 4 4 4 4 4*4 44444444^ 4 44J444J

In județ______________________________________
DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. ARAD; 
DN 66: Băcia - Călan;

CORI BMiBTi11 HI - I8.D1.1DM
3,5285 lei1 euro

1 dolar american 2,2735 lei .. :
1 gram aur 55,7142 lei

< i ....................

wrawiiraE
- -Cvw w i ~ . .-.U/A

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

nimqu buriiebb
Societatea Preț 

închidere (lei/acț)
Variație

(%)

SNP 0.5500 0
SIF1 OPRIT
TIV 1.0700 0.94
BRD 17.3000 0
BCC 0.5150 0
IMPACT 0.4850 1.25
BIOFARM OPRIT
ANTIBIOTICE 1,3400-0.74
AZOMUREȘ 0.1820 1.11
ROMPETROL 0.0840 -1.75
SIF3 2.0100 40.99
SIF5 2.5400 -0.78

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

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

3 2 6
4 8 9

6 1
5 8 1

9 4
7 5 9

8 2
1 5 7

2 6 4
....

Soluția jocului din 
numărul precedent

2 6 1 4 5 9 7 3 8
1 7 8 1 2 6 4 5 9
5 4 9 7 3 8 6 1 2
1 5 7 9 8 4 2 6 3
9 8 2 3 6 1 5 4 7
6 3 4 2 7 5 9 8 1
7 1 3 6 4 2 8 9 5
8 2 6 5 9 3 1 7 4
4 9 5 8 1 7 3 2 6

Deva - în Deva există mai 
multe cimitire, dar se pare că 
numărul locurilor de veci nu 
este suficient. Două dintre 
acestea sunt declarate închise 
încă din anii '90. Cei care do
resc să cumpere un loc de în
humare au două variante: fie 
caută persoane care-și vând 
locurile de veci în cimitirele 
cu statut „închis” (caz în care 
trebuie să achite suma cerută 
de proprietar, plus 300 de lei 
noi la biserică), fie se îndreap
tă spre cimitirul din Bejan. 
Acesta este sub coordonarea

firmei Urban Construct și a 
două parohii. „în Cimitirul 
Municipal mai sunt puține lo
curi, pe la margine. Locurile 
se concesionează pe 7 și pe 25 
de ani, iar taxele sunt de 120, 
respectiv 270 lei noi, Anual se 
mai achită o taxă de 12 lei noi 
Sntru lucrările de întreținere.

spațiul administrat de cele 
două parohii mai sunt locuri, 
iar taxele au valori apropiate 
de ale noastre. în zonă, o fir
mă din Hunedoara are inten
ția de a deschide un cimitir 
particular”, ne-a declarat 
George Surdulescu, reprezen
tantul Urban Construct Deva.
Locuri la... particular

Cei care doresc să achizițio
neze un loc de veci în cimitire 
considerate închise pot apela 
la anunțurile de mică publici
tate. „Am două locuri de veci

La Deva, oferta de locuri de veci este mal mică decât cererea

în cimitirul central din Deva 
pe care le vând cu 20 de mi1.. 
bucata”, declară un vânzător. 
Acesta ne lămurește că în 
respectivele locuri au fost în
gropate niște rude. Dar a fost 
în urmă cu 30 de ani. La Sime- 
ria un loc de veci poate fi

achiziționat de la particulai 
cu circa 12 mii. de lei vech 
„îl dau cu tot cu cruce care 
de marmură. Puteti să ștergei 
numele vechi și să treceți â 
tele. Nu trebuie decât să facer 
acte la Primărie și totul e c 
rezolvat”, ne spune femeia.

Certificatul energetic
Deva (C.P.) - Certificatul 

energetic pentru clădiri, 
necesar pentru toti cei care 
vor să vândă, să cumpere 
sau să-și construiască o clă
dire, va fi obligatoriu pen
tru persoanele fizice din 
2010. Firmele au această o- 
bligație de la 1 ianuarie 
2007. Expertiza energetică 
se face pe întreaga clădire 
și, apoi, la fiecare aparta
ment în parte se aplică o co
recție în funcție de îmbună
tățirile termice aduse aces
tuia. Certificatul, valabil ze

ce ani, va avea un punctaj 
și o literă după modelul cla
selor de eficiență energetică 
de pe frigidere sau mașinile 
de spălat. Prețul unei exper
tize termice în momentul de 
față este destul de mare, în
tre 2 și 4 euro pe metrul pă
trat. „Acest certificat va 
crește valoarea apartamen
tului, cu cât va decide piața! 
Certificatul arată dacă un 
apartament este izolat ter
mic sau are pierderi de căl
dură”, a declarat Mihai Șa- 
hiu, insp. șef al IJC Hd.

Obținerea creditului ANL
Deva (C.P.) - Cei care doresc 

un credit ANL trebuie să în
deplinească o serie de condiții. 
Persoana care solicită un cre
dit pentru construcția unei 
case prin Agenția Națională 
pentru Locuințe trebuie să fie 
angajată cu contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată, 
iar prin veniturile pe care le 
obține (la nivel de familie) să 
poată garanta rambursarea 
creditului solicitat. La sta
bilirea bugetului, în cadrul 
întocmirii dosarului de sol
vabilitate, se iau în calcul 
veniturile solicitantului, ale

soțului/sotiei (unde este cazul 
sau veniturile obținute de alt 
membri ai familiei care po 
participa la plata creditului 
In sensul legii, sunt conside 
rati membri de familie numa: 
rudele de gradul I. Conforir 
Legii nr. 152/1998 privind înfi 
intarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, modificata 
prin Ordonanța de Urgentă nr 
105/2005, pot beneficia de cre
dite pentru construirea unei 
locuințe prin ANL persoanele 
fizice cu cetățenie română, 
domiciliate în România, in
diferent de vârstă.

Vor rămâne fără pensii
■ Peste 600 de per
soane pensionate pe 
caz de boală nu vor 
mai primi bani.

Deva (C.P.) - Dintre cele 
aproape trei mii de dosare 
investigate de către Institutul 
National de Expertiză a Capa
cității de Muncă, 20% au fost 
declarate invalide. Ministerul 
Muncii a decis retragerea plă
ților pentru cei aflați în a- 
ceastă situație și a deschis o 
anchetă pentru cercetarea me
dicilor care au aprobat dosa
rele. „Fie diagnosticul initial 
nu a fost corespunzător, fie au 
urmat un tratament și puteau

să-și reia activitatea”, a decla
rat ministrul Gheorghe Barbu. 
„Aproximativ 200 de dosare au 
fost trimise spre verificare din 
județul Hunedoara. Care este 
verdictul în privința benefi
ciarilor pensiilor de boală din 
județ, după această verificare, 
îl vom afla peste 2-3 săptă
mâni”, a declarat Ionel Cio- 
banu, directorul CJP Hune
doara. Președintele Casei Na
ționale de Pensii, Mihai Șei
tan, a anunțat că, până la sfâr
șitul acestei luni, vor fi sta
bilite noi criterii pentru vali
darea dosarelor de pensii. în 
iunie 2006, în România erau 
890.000 de persoane pensionate 
pe caz de boală. Ionel Ciobanu

Modificări
Deva (C.P.) - Guvernul 

va promova o nouă le
gislație privind parcurile 
industriale, care va men
ține majoritatea facilită
ților fiscale acordate, aju
toarele urmând a fi re
trase dacă firmele benefi
ciare nu realizează inves
tițiile asumate. în județ 
există un singur parc in
dustrial, cel de la Hune
doara, și intenția de des
chidere a unuia nou la 
Baru Mare. Politica par
curilor industriale a fost 
inițiată în anul 2000, pen
tru a rezolva problema 
șomajului din anumite 
zone.

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

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

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

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

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

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 1 septembrie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 16 august 2006
Nume____________________Prenume __________
Adresă______________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?______

CONCURS
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• Vizită. O parte dintre deținuții minori din 
Penitenciarul Bârcea Mare vor vizita azi Cas
telul Corvinilor din Hunedoara, unde vor afla 
date despre monumentul istoric și despre 
lancu (loan) de Hunedoara. (M.S.)

• Sapard. Primăriile din Romos, Răchitova și 
Totești au semnat contractele de finanțare 
Sapard pentru lucrări de modernizare a dru
murilor comunale. Valoarea proiectelor se a- 
propie de 80 mid. lei vechi, lucrările urmând 
să fie finalizate în maxim doi ani.(M.S.)

Cetățenii acuză lentoarea muncitorilor de pe strada Viilor
Studiu de trafic

Deva (M.S.) - O comisie formată din re
prezentanți ai Primăriei și Poliției Deva va 
efectua, timp de două săptămâni, un studiu 
de impact în municipiu pentru găsirea unor 
soluții menite să fluidizeze traficul rutier. 
Decizia a fost adoptată ieri de CL Deva, în 
urma discuțiilor la care au participat șeful 
Poliției Deva, comisar-șef Achim Nechif, și 
șeful Biroului Poliției Rutiere, subcomisar 
Cristian Popșor. Echipa de specialiști va ela
bora două variante ale studiului, care vor fl 
prezentate în CL. în documentare se va ține 
cont de rețeaua stradală, parcările existente, 
stațiile de taxi, sensurile unice și un sens gi
ratoriu. Consilierii au mai semnalat aglome
rația existentă pe drumul de centură al De
vei, măi ales în zona vămii, unde traficul es
te strangulat de șoferii camioanelor mari. IJ- 
na dintre propuneri, care viza desființarea 
scuarului dintre cele două benzi de trafic a 
fost apreciată de șeful Poliției Rutiere, aces
ta apreciind că astfel s-ar putea descongesti
ona circulația. El a mai atras atenția asupra 
numărului mare de tamporiări din oraș, o- 
pinând că este necesară introducerea de sen
suri unice pe principalele sensuri de mers.

■ Nemulțumiți de lu
crările de pe Strada 
Viilor, cetățenii s-au 
adresat consilierilor.

Deva (M.S.) - Reprezentanții 
cetățenilor de pe Strada Vii
lor, din Deva, au venit ieri la 
ședința CL, unde au reclamat 
faptul că lucrările la rețelele 
de apă și canalizare din zonă 
decurg într-un ritm lent. De
mersul lor a fost susținut de 
consilierul Andronic Teban 
(PD) care a cerut executivu
lui Primăriei să monitorizeze 
modul în care se desfășoară 
lucrările.

„Reparațiile par a fi aban
donate. Vin câte doi-trei mun
citori”, spunea consilierul, ca
re a atras atenția, în mai mul
te rânduri, asupra felului în 
care se execută reparațiile pe 
străzile municipiului. „Se sapă

și nu se introduc conductele. 
Am avut trei săptămâni în 
care mașina de gunoi nu a pu
tut intra pe stradă. De trei 
zile, muncitorii se chinuie să 
facă o gaură pentru introduce
rea unei conducte într-un pe
rete”, afirma Florica Marina, 
care locuiește pe Strada Vii
lor. în replică, unul dintre 
funcționarii Primăriei a afir
mat că firma care lucrează pe

Viilor se află în grafic, cu toa
te că pământul este foarte dur 
și strada îngustă. El a explicat 
că a fost finalizată rețeaua de 
canalizare și o treime din ali
mentarea cu apă.

„Să rezolvăm problemele oa
menilor. Să vedem cum se lu
crează. Există bani pentru că 
am luat credite. Acum să ve
rificăm ce se întâmplă cu ei”, 
spunea Florin Ghergan (PSD).

Depuneri 
interzise

Hunedoara (M.S.) - 
Depunerile de materiale 
pe halda de zgură de la 
Hunedoara au fost inter
zise pe partea superioară 
a taluzurilor situate spre 
râul Cerna, în urma alu
necării de teren produse 
la sfârșitul săptămânii 
trecute. Decizia a fost 
luată de specialiștii întru
niți ieri în ședința Comi
tetului Județean pentru 
Situații de Urgență. în 
urma analizei unui ra
port preliminar al echi
pei de geologi s-a mai ho
tărât nivelarea și com
pactarea fisurilor afectate 
de alunecare, asigurarea 
scurgerii apelor și mon
tarea de repere pentru 
măsurarea periodică a 
deplasărilor.

Nou plan rutier de evitare a accidentelor

Părerea mea este că 
ei între ei se 

mănâncă! Nu le mai 
ajunge ciolanul și 
caută să se elimine de 
la putere!...

Matei, 
Deva

ARTICOL PUBLICITAR

Cine să fie!? Eu cred 
că în spatele tutu

ror diversiunilor se 
află președintele 
României, Traian 
Băsescu. Totul 
pornește de la el!...

Anonim, 
Deva

Părerea mea este că 
toată acțiunea asta 

e o mare porcărie! 
Totul pornește de la 
luptele dintre politi
cieni!...

Gheorghe Fluieraș, 
Deva

Eu cred că prin 
aceste acțiuni cei 

de la Guvern urmă
resc să pună mâna pe 
putere. Și cum politi
cienii se ceartă între 
ei, nu se mai ține 
cont de nimic!
Ovidiu Furdui, 
Deva

Acțiunea de decon- 
spirare a secu- 

riștilor cred că este 
pornită ori de CNSAS 
ori de Guvern și cred 
că totul se face pentru 
puterea în stat!...

Victor Nistor, 
Deva

Geoagiu-Băi, drumul spre ascensiune

Complexul Alexandra

Spații de relaxare în aer liber

Sala de conferințe

Dacă vara aceasta ați vizitat 
stațiunea Geoagiu-Băi, cu si
guranță că v-a atras atenția 
„Complexul Alexandra”, fosta 
bază BTT. Ben&Ben S.A. Cluj 
este societatea care se ocupă 
de această locație, renovând 
totul la standarde occidentale. 
Și nu se va opri aici, vizând 
totodată dezvoltarea de noi 
posibilități de agrement.

Confortul și bunul gust ar 
fi principalele elemente-atu 
care dau acestui complex o 
notă plină de originalitate.

Pe lângă cele 92 de locuri 
de cazare (60 de locuri în 
vilele de 2 stele și 32 de locuri 
în vilele de 3 stele), formate 
din camere cu paturi matri
moniale sau cu două paturi, 
complexul mai dispune și de 
o sală de conferințe cu o capa
citate de 90 de locuri, piscine 
atât pentru copii, cât și pen
tru adulțl, restaurant cu 80 de 
locuri, bar și o terasă care 
cucerește în fiecare seară prin 
atmosfera aparte creată de 
muzica fericit aleasă.

Nu lipsesc ca opțiuni de 
agrement mesele de biliard și

cele destinate tenisului de ma
să, conturând astfel o paletă 
diversificată de petrecere a 
timpului liber într-un mod cât 
mai plăcut.

Administratorul acestui 
complex, d-nul Feier Gheor
ghe, ne-a declarat: „Stațiunea 
Geoagiu-Băi este într-o reală 
ascensiune. Complexul fiind 
nou deschis, conferințele sus
ținute până acum (Siemens, 
Ozone, EPM, Zopass, Fundația 
Conexiuni, Raiffeisen Bank) 
creează o frumoasă perspec
tivă pentru dezvoltarea în an
samblu a stațiunii. în această 
toamnă, piscina va fi acoper
ită și va funcționa și în se
zonul rece. De asemenea, 
turiștii vor beneficia de sală 
de fitness și saună. Ideale și 
pentru recuperare, în cazul 
grupurilor de sportivi”.

Acest complex funcționează 
în regim permanent, deci dacă 
până^acum nu ați reușit să 
treceți pe acolo, timpul nu es
te pierdut.

Pentru informații și re
zervări, puteți suna la: 0254- 
249059 sau 0746-198349.

Hol de așteptareGheorghe Feier

Joc de agrement : biliardul

pentru

Dormitor Recepția Exteriorul vilelor

masei

Toaletă



Cel mai bun tintas al Europei
5 5

j? întrunire. Mâine și poimâine, la Pitești, se 
desfășoară o instruire cu arbitrii și observa
torii care vor face parte din lotul național de 
arbitri pentru Futsal. La întrunire participă și 
Grigore Macavei, președintele Comisiei 
județene de arbitri, care a fost inclus de FRF 
în lotul observatorilor. (V.N.)

FI. Marin

■ Răzvan Marcu de la 
Minerul Aninoasa a 
câștigat Cupa Europei 
la tir cu arcul cădeți.

ClPRIAN MaRINUJ 
clprian.marinutginfcrmmedla.ro

Aninoasa - Răzvan Marcu, 
legitimat la clubul Minerul A- 
ninoasa, a cucerit titlul de cel 
mai bun țintaș al bătrânului 
continent, la categoria cădeți. 
Sportivul antrenat de Viorel 
Hăbian a câștigat, la finalul 
săptămânii trecute, la Praga 
în Cehia, concursul interna
țional contând pentru Cupa 
Europei, obținând cel mai 
bun rezultat al României din 
ultima perioadă la această 
disciplină.

„în calificări s-a tras de la 
patru distanțe, respectiv 70 
metri, 60 metri, 50 metri și 30 
metri, iar sportivii cu cele 
mai bune punctaje au intrat 
în turneul final, unde s-au 
întrecut în cadrul unor întâl
niri directe eliminatorii. La 
aceste partide unu contra unu

Răzvan Marcu are o putere de concentrare deosebită (Foto: r.m.)

în care s-au lansat câte 12 
săgeți de către fiecare con
curent, Răzvan a depășit 
sportivi din Elveția, Slovacia, 
Italia, Rusia, iar în finală l-a 
învins pe reprezentantul 
Ucrainei”, afirma Viorel Hă
bian, antrenorul lotului na
țional al României.

„A fost un concurs puter
nic, pentru care m-am pre
gătit intens și la care cred că 
am avut succes datorită con
centrării foarte bune pe care

am realizat-o cu sprijinul 
antrenorului”, spunea Răzvan 
Marcu.
Performanță de excepție

Tehnicianul consideră că 
performanța elevului său este 
deosebită, întrucât vine după 
o perioadă de secetă. „Este un 
rezultat extraordinar, pentru 
care Răzvan a muncit enorm, 
și reprezintă cea mai bună 
performanță a ultimilor ani 
în acest sport, în România. A

fost o competiție foarte pu
ternică, ultima înaintea Cam
pionatului European din luna 
septembrie, din Grecia”, pre
ciza antrenorul lotului națio
nal, Viorel Hăbian.

Răzvan Marcu a concurat 
la categoria sa de vârstă cu 
sportivi din 30 de țări, iar 
acum se pregătește pentru 
Cupa României și Cupa Mi
nerul, care se vor desfășura 
la Aninoasa în perioada 24-26 
august.
Sprijinit de MEC

în urma performanței rea
lizate în Cehia, Răzvan Mar
cu va beneficia de o indem
nizație din partea Ministeru
lui Educației Naționale, drept 
sprijin pentru participarea la 
Campionatul Mondial din 
Mexic.

înaintea Campionatului 
Mondial, programat în luna 
octombrie, Răzvan Marcu va 
lua startul și la Campionatul 
European din Grecia, unde 
după cum ne declara are ca 
obiectiv clasarea pe unul din
tre primele patru locuri.

Reconfirmat în funcție
Petroșani (MF) - Antrenorul Florin Marin 

va rămâne în continuare antrenor principal 
al formației Jiul, conducerea clubului luând 

decizia să nu renunțe la 
serviciile fostului tehnici
an al echipei Dinamo, în 
ciuda celor trei înfrân
geri suferite în primele 
trei etape ale Ligii I. „Am 
avut o mică ședință și am 
decis să mergem în conti
nuare pe mâna lui Florin

Marin, pentru că este un tehnician experi
mentat. Campionatul este abia la început 
și am avut ghinionul să avem și un program 
foarte greu cu meciuri împotriva Rapidu
lui și a lui Dinamo. Suntem convinși că în 
următoarele meciuri vom avea și rezultate”, 
a declarat, marți, directorul sportiv George 
Boboc. „Nu mai cereți demisia!” Oficialul 
clubului Jiul le-a cerut de asemenea supor
terilor să aibă răbdare cu Florin Marin și 

\ să nu îi mai ceară demisia. Tot marți, con- 
ducerea grupării din Petroșani a hotărât 
ca jucătorii și antrenorii să nu fie deocam
dată sancționați financiar pentru rezultatele 
slabe înregistrate în acest debut de sezon.

Calificare fără probleme
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Vineri, 18 august______ _______________________
Gloria Bistrița - Jiul Petroșani, ora 18,00 (Telesport) 
Arbitri: Robert Dumitru (Brașov), asistenți - Nicolae Mar- 
odin (București) și Octavian Șovre (Oradea). Observatori - 
Viorel Boiț (Timișoara) și Dragoș Crăciun (Cluj-Napoca). 
Farul C - Unirea Urziceni, ora 20,00 (Național TV) 
Arbitri: Sebastian Colțescu (Craiova); Gheorghe Negoiță 
(Brăila) și Dragoș Iliescu (Craiova). Observatori - Doru 
Neagu (București) șl C-tln Gheorghe (Suceava).
Sâmbătă, 19 august__________ ________
CFR Cluj - FC Național, ora 17,00 (TVR2)
Arbitri: Anton Heleșteanu (lași); Marcel Savaniu (Sibiu) și 
Cătălin Savu (Galați).
Rapid - U. Craiova, ora 21,00 (Antena 1).
Arbitri: Tiberiu Lajos, Cornel Avram și Flavius Damaschin 
(toți Timișoara).
Poli lași - Pandurii Tg. Jiu, ora 18,00 (Telesport)
Arbitri: Marian Salomir (Cluj-Napoca); Cristian Nlca (Ploiești) 
și Aurel Oniță (Constanța).
Steaua - FC Vaslui, ora 19,00 (Național TV)
Arbitri: Dan Lucian (Aiud); Zoltan Szekely și Traian Marchiș 
(Baia Mare).

’ Duminică, 20 august __________ __
. FC Argeș - UTA RfU ora 1 7,00 (Antena 1)

- Arbitri: Andrei lonlță (București), Sebastian Stoianov (Con
stanța) și Sebastian Gheorghe (Suceava) Observatori - 
Romeo Pascu (Brașov) și Valerin loniță (București).
Oțelul - Ceahlăul PN, ora 18.00 (Telesport)
Arbitri: Alexandru Tudor; Ispas Cojocaru și Florin Stănesc 
(toți București). Observatori - Daniel Prodan (București) și

- .Gheorghe Constantin (Rm. Vâlcea).
' Dinamo - Poli Timișoara, ora 20,30 (TVR1)

Arbitri: Cristian Salo] (Baia Mare); Miklos Nagy (Cluj) și
- Ionel Popa (Pașcani).

■ Mureșul Deva a pro
movat după o victorie 
categorică în etapa a 
IV-a a Cupei României.
ClPRIAN MARINUȚ 

clprlan.marinutginformmedla.ro

Deva - După debutul bun 
reușit, vineri, în prima etapă 
a Ligii a ni-a (0-0, în deplasare 
cu U 1919 Cluj), Mureșul a 
obținut, ieri, o victorie cate- 

"’gorică în meciul din etapa a 
IlI-a a Cupei României cu 
Parângul Petrila.
Dominare absolută

Chiar dacă antrenorul Gică 
Barbu a menajat câțiva titu
lari, devenii s-au simțit con
fortabil la prima apariție într- 
un meci oficial pe teren pro

priu și au zburdat în fața 
echipei din Valea Jiului, re
trogradată în vară din Divizia 
C. încă din start, când Ma- 
nolea (min. 3) a țintit bara cu 
o torpilă de la 10-11 metri s-a 
văzut clar cine stăpânește jo
cul. Raidurile devenilor, care 
au acționat în special pe flan
curi, au fost concretizate pri
ma dată de Manolea (min. 15)

Carata tehntat
, J 5 J vu J «3 iz c

Mureșul - Parângul Petrila 5-0 
Au marcat: Manolea (min. 15 și 
19); Lintaru (27), Bițiș (38), Silviu 
Boloș (81)
Mureșul Deva: Moldovan - 
Lăcătuș, Șuvaina, Jaiați, Revnic - 
Vălășutean, Bud. Lintaru - Sala- 
mon, Bițiș, Manolea. Antrenor - 
Gică Barbu.

care a plecat singur de la limi
ta ofsaidului și a marcat după 
ce a driblat și portarul. Ace
lași Manolea (min. 19) a majo
rat diferența cu un șut plasat 
de la 8-10 metri de poartă, din 
poziția de singur cu portarul. 
Lintaru (min. 27) a făcut 3-0, 
înscriind un gol frumos după 
un un-doi cu Manolea, iar 
Bițiș (min. 38) a stabilit scorul 
la pauză fructificând o pasă de 
la Salamon. în repriza secun
dă, profitând de schimbările 
din echipa deveană, oaspeții 
au echilibrat meciul și deși au 
rămas in zece oameni în mi
nutul 70 au oferit o replică 
consistentă, creându-și chiar 
unele ocazii. Totuși, de mar
cat au marcat tot devenii, prin 
Silviu Boloș (81) care a șutat 
cu sete din careu, după ce cu 
un minut înainte țintise bara.

Lintaru a marcat un gol după 
o combinație inspirată.

Victorie amicală
Timișoara (MF) - Poli 

Timișoara a învins, ieri, 
cu 7-0 (3-0), divizionara D 
Textila, într-un meci a- 
mical disputat la baza de 
pregătire a echipei timi
șorene. Golurile au fost 
reușite de Torje '5, '43, 
Gluscevici '12, M. Oprea 
'50, Axente '51, M. Rus '53 
și Mansour '58. Antreno
rul Sorin Cârțu a trimis 
pe teren pentru acest 
meci jucătorii mai puțin 
folosiți în acest sezon. 
Marți, titularii lui Poli s- 
au antrenat, în premieră, 
pe terenul sintetic.

Agrocompany, surpriza plăcută
■ Nou-promovată în 
Divizia D, echipa din 
Băcia a eliminat din Cu
pă o fostă divizionară B.

Băcia (C.M.) - Cupa Româ
niei și-a confirmat renumele 
de competiție a surprizelor și 
ieri, la Băcia, la meciul dintre 
Agrocompany, câștigătoare a 
Campionatului Județean, seria 
Valea Mureșului, și fosta divi
zionară B, FC Sibiu.

Echipa antrenată de Gheor
ghe Țurlea a jucat fără com
plexe și a reușit surpriza 
etapei a IlI-a a întrecerii, eli
minând din cursă formația si- 
biană, după victoria cu scorul

Dobrescu, căpitanul echipei

de 1-0. Agrocompany a reușit 
golul victoriei îh minutul 67 
prin Damian care l-a surprins 
pe portarul advers cu un șut 
centrat de pe partea stângă.

„Am controlat cam 75 la 
sută din timpul de joc, așa că 
victoria e absolut meritată”, 
afirma Aurel Mureșan, pre

ședintele de la Agrocompany. 
„Nu e o mare surpriză, ci un 
rezultat care reflectă corect 
realitatea din teren. Scorul 
putea fi mai mare în favoarea 
noastră, dacă portarul sibian 
nu avea câteva intervenții 
salvatoare”, aprecia antreno
rul Gheorghe Țurlea.

într-un alt meci din etapa 
a IlI-a a Cupei României, dis
putat în Valea Jiului, Minerul 
Uricani a fost învinsă pe teren 
propriu de CS Vulcan, scor 0- 
2, goluri Miculescu și Firal.

Agrocompany: Robciuc - 
Bănărescu, Jorza, Gabor, 
Ignat - Lupea, Vîrtan, Dami
an, Dobrescu - Gristea, 
Cornea.
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• Favorită. Juan Antonio Samaranch, fostul 
președinte al Comitetului Internațional 
Olimpic (CIO), crede că Norvegia este 
favorită la organizarea Jocurilor Olimpice de 
iarnă din anul 2018. El a declarat presei 
norvegiene că Olimpiada albă organizată în 
anul 1994, la Lillehammer, a fost cea mai 
bună din istorie. (MF)

• Amendă. Stefano Palazzi, procurorul Fe
derației italiene de fotbal, a cerut o amendă 
de 10.000 de euro pentru clubul AC Milan, 
precum și retrogradarea echipelor Reggina 
(prima divizie) și Arezzo (divizia secundă), în 
cadrul celui de-al doilea proces privind me
ciurile trucate din Calcio. (MF)

Refuz
București (MF) - Por

tarul german Oliver 
Kahn a preferat să joace 
o partidă de golf in loc 
să fie prezent, împreună 
cu foștii săi coechipieri 
de la echipa națională, la 
ceremonia în cadrul că
reia președintele Horst 
Kohler i-a decorat pe 
fotbaliști cu laurii de ar
gint, pentru prestația de 
la Mondialele 2006. 
Seara, Kahn a participat, 
la Hamburg, la o altă 
ceremonie, în cadrul că
reia a primit distincția 
„Sport-Bild-Award”, pen
tru atitudinea sa fair- 
play din timpul Cupei 
Mondiale. Fostul portar 
al naționalei Germaniei, 
care a fost rezervă la 
Cupa Mondială și s-a re
tras ulterior din prima 
reprezentativă, anunțase 
că nu va participa la cer
emonia de la Berlin, mo- 
tivându-și decizia prin 
faptul că „tinerii simt 
cei care ar trebui

Hristo Stoicikov 
(Foto: EPA)

Asemeni 
României 
București (MF) - Se
lecționerul Bulgariei, 
Hristo Stoicikov, a 
declarat că naționala 
Țării Galilor, pe care 
echipa sa a întâlnit-o, 
la Cardiff, într-un 
med amical, este 
asemănătoare re
prezentativei Ro
mâniei, primul adver
sar din preliminariile 
CE-2008. „Țara 
Galilor este la fel ca 
România și este bine 
că jucăm marți, cu o 
zi înaintea meciului 
amical România - 
Gpm", a spus Sto
icikov. Antrenorul 
bulgar va sosi mier
curi la București, de 
unde va fi preluat de 
fostul impresar loan 
Becali și dus la Con
stanța, unde va 
asista la partida ami
cală România - CF 
pru. Echipa Româ
niei va întâlni Bulga
ria pe 2 septembrie.

■ Antrenorii echipelor 
din optimile Ligii vor 
alege, din 12 jucători, 
pe cel mai bun.

București (MF) - UE FA a 
anunțat, luni, lista nomina
lizaților pentru titlul de cel 
mai bun jucător al ediției 
2005/2006 a Ligii Campionilor.

Potrivit forului european, 
cei 12 jucători sunt nomina
lizați la patru categorii, 
urmând să se acorde premii 
pentru cel mai bun portar, cel 
mai bun fundaș, cel mai bun 
mijlocaș și cel mai bun ata
cant. Aceștia vor fi aleși de 
membrii Comisiei Tehnice a 
UEFA și de cei 16 antrenori 
ai echipelor care au ajuns în 
optimile Ligii Campionilor în 
sezonul trecut.

Nominalizații pentru cel 
mai bun portar sunt ur
mătorii: Gianluigi Buffon 
(Juventus), Gregory Coupet 
(Olympique Lyon), Jens 
Lehmann (Arsenal Londra)

Nominalizații pentru cel 
mai bun fundaș: Fabio Can- 
navaro (Juventus), Emmanuel 
Eboue (Arsenal Londra), Car-

Samuel Eto'o (Foto: epa)

Ies Puyol (FC Barcelona).
Nominalizații pentru cel 

mai bun mijlocaș: Deco (FC 
Barcelona), Juninho Pernam- 
bucano (Olympique Lyon), 
Juan Roman Riquelme (Vil
larreal).
La Monte Carlo

Nominalizații pentru cel 
mai bun atacant: Samuel 
Eto’o (FC Barcelona), Thier
ry Henry (Arsenal Londra), 
Ronaldinho (FC Barcelona)

Cel mai bun jucător va fi

Meciul cu numărul 600

București (MF) - Arbitrii partidelor care se vor disputa, vineri, 
sâmbătă și duminică, în etapa a IV-a a Ligii I.

■ în ultimii 40 de ani, 
România a disputat 11 
partide cu ciprioții, din 
care a câștigat opt.

București (MF) - Meciul 
amical dintre reprezenta
tivele României și Ciprului, 
programat astăzi, de la ora 
20.00, pe stadionul Farul din 
Constanța va fi al 600-lea din 
istorie pentru „tricolori”.

Partida de la Constanța va 
fi primul meci jubiliar pe 
care România îl va disputa pe 
teren propriu. Distanța cea 
mai mare între suta de me
ciuri este cea dintre meciul 
1 și meciul 100, 25 de ani, iar 
cea mai mică - 8 ani, 11 luni 
și 10 zile între meciul 500 și 
jocul 600. Palmaresul general 
al întâlnirilor dintre repre

zentativele României și Ci
prului: 11 8 2 1 31-10.
Din cele 11 jocuri, cinci au 
fost pe teren propriu și au 
însemnat tot atâtea victorii, 
golaveraj 16-2. în deplasare au 
fost șase întâlniri, trei la 
Limassol, două la Nicosia și 
una la Larnaca. Șase meciuri 
au avut loc în CE, două în 
CM, iar trei au fost amicale.

Unul dintre meciuri, cel de 
la Limassol, din 13 mai 1979, 
a fost jucat de echipa olim
pică a României, 1-1 cu 
naționala Ciprului. Prima 
partidă a avut loc la 3 decem
brie 1966, la Nicosia, 5-1 pen
tru „tricolori” în prelimi
nariile CE. Ultimul meci s-a 
disputat la 26 aprilie 2000, la 
Constanța, scor 2-0. Din 
echipa care a jucat ultimul 
meci cu Cipru acum șase ani

Thierry Henry (Foto: epa; Ronaldinho (Foto epa)

ales doar de cei 16 antrenori 
ale căror echipe au ajuns în 
optimile Ligii Campionilor, 
premiul urmând să fie acor
dat la ceremonia pentru 
tragerea la sorți a grupelor 
principalei competiții euro
pene, care va avea loc în 24 
august la Monte Carlo.

Cel mai bun jucător al 
ediției trecute de Cupa UEFA 
va fi ales dintre următorii 
nominalizați: Daniel Alves 
(FC Sevilla), Enzo Maresca 
(FC Sevilla), Javier Saviola

(FC Sevilla) și Mark Viduka 
(Middlesbrough FC).

UEFA va acorda acest pre
miu cu ocazia ceremoniei 
pentru tragerea la sorți a 
primului tur al Cupei UEFA, 
din 25 august, de la Monte 
Carlo. Pentru acest premiu 
vor vota cei opt antrenori ai 
căror echipe au ajuns în sfer, 
turile de finală ale Cupei 
UEFA, între care se află și 
tehnicienii Răzvan Lucescu 
(Rapid) și Cosmin Olărolu 
(Steaua).

Adi Mutu (Foto: EPA)

mai fac parte Cosmin Contra, 
Cristian Chivu, Dorinei 
Munteanu, Laurențiu Roșu și 
Adrian Mutu.

Dintre jucătorii convocați 
pentru această acțiune, cele 
mai multe selecții și goluri le 
au Dorinei Munteanu 
(130/16), Cosmin Contra 
(52/5), Bogdan Lobonț (47/0), 
Adrian Mutu (45/18), Cristian 
Chivu (43/3).

Nedved se 
retrage

Praga (MF) - Mijlo- • 
cașul echipei Juventus', 
Pavel Nedved, în vârstă 
de 34 de ani, a anunțat, 
marți, la Praga, că se va 
retrage din naționajg®^ 
Cehiei, după meciul ami-j 
cal de miercuri cu Ser- ~'T 
bia. Nedved, câștigător al 
Balonului de Aur în 2003, j 
a disputat 90 de meciuri 
pentru Cehia și a marcat 
18 goluri. Pavel Nedved 
s-a mai retras o dată din 
echipa națională, după 
Euro-2004. înainte de a 
reveni asupra acestei 
decizii în toamna tre
cută, înaintea meciurilor 
de baraj pentru CM din 
2006, cu Norvegia.

Gloria Bistrița - Jiul Petroșani (vineri, ora 18.00, Telesport). 
Arbitri: Robert Dumitru (central) - Nicolae Marodin, Octa
vian Șovre (asistenți).
Farul Constanța - Unirea Urziceni (vineri, ora 20.00, Națion
al TV). Arbitri: Sebastian Colțescu - Dragoș Iliescu, 
Gheorghe Negoiță.
CFR Cluj - FC Național (sâmbătă, ora 17.00, TVR 2). Arbi
tri: Anton Heleșteanu - Marcel Savaniu, Cătălin Savu.
Poli lași - Pandurii Târgu Jiu (sâmbătă, ora 18.00, Tele
sport). Arbitri: Marian Salomir - Cristian Nica, Aurel Onița. 
Steaua București - FC Vaslui (sâmbătă, ora 19.00. Națio
nal TV). Arbitri: Ludan Dan - Zoltan Szekely, Traian Marchiș. 
Rapid București - Universitatea Craiova (sâmbătă, ora 21.00, 
Antena 1). Arbitri: Tiberiu Lajos - Cornel Avram, Flavius 
Damaschin.
FC Argeș - UTA Arad (duminică, ora 17.00, Antena 1). 
Arbitri: Andrei loniță - Sebastian Stoianov, Sebastian 
Gheorghe.
Oțelul Galați - Ceahlăul Piatra Neamț (duminică, ora 18.00, 
Telesport). Arbitri: Alexandru Tudor - Ispas Cojocaru, Florin 
Stănescu.
Dinamo București - Poli Timișoara (duminică, ora 20.30, 
TVR 1). Arbitri: Cristian Balaj - Miklos Nagy, Ionel Popa.

cel mai admirat sportiv 
român, arată un sondaj 
realizat de Biroul de Cer
cetări Sociale. (Foîo: epa)

Edel a revenit la Rapid
■ După mai multe 
încercări, Rapid l-a legiti
mat pe camerunezul 
Edel Apoula.

București (MF) - Portarul 
armean de origine cameru- 
neză, Edel Apoula Edima 
Bete, a revenit în lotul echi
pei Rapid, el urmând să sem
neze în următoarele două zile 
un contract valabil trei ani cu 
gruparea giuleșteană.

FC Rapid a încercat și în 
luna februarie să îl legitimeze 
pe Edel, dar, din cauza unui

diferend avut cu fosta echipă 
a jucătorului camerunez, Pyu- 
nic Erevan din Armenia, nu 
a putut realiza transferul. 
UEFA a investigat cazul por
tarului Edel Apoula Edima 
Bete după ce Pyunik Erevan a 
anunțat că îl are sub contract 
pe jucător până în martie 2006. 
Ulterior, UEFA a dat câștig de 
cauză clubului giuleștean și 
portarul în vârstă de 20 de ani 
s-a întors, luni, în România, 
iar în această dimineață a 
efectuat o ședință de pregătire 
sub comanda antrenorului cu 
portarii, Marian loniță, la

baza Pro Rapid. în ultimele 
luni, Apoula Bete s-a antrenat 
cu formația belgiană Gent.
Mai sunt detalii

Secretarul general al FC 
Rapid, Constantin Zotta, a 
declarat că înțelegerea cu fot
balistul va fi parafată în 
următoarele zile. „Contractul 
este făcut, mai sunt câteva 
mici detalii care vor fi puse 
la punct împreună cu avoca
tul jucătorului. Mâine sau 
poimâine se vor pune și 
semnăturile pe hârtie”, a afir
mat Zotta.

Bronz la Mondialele Militare
București (MF) - Compo- 

nenții delegației României la 
Campionatele Mondiale Mi
litare de natație, încheiate 
marți, la Sofia, au cucerit 12 
medalii.

La startul competiției au 
participat 250 de sportivi, din 
18 țări. România a fost 
reprezentată de sportivii de la 
CSA Steaua, antrenați de 
Doina Sava, încheind com
petiția pe națiuni, după Rusia 
și Ucraina.

Medaliile de aur au fost 
câștigate de Camelia Potec (la 
200 metri liber și 400 metri 
liber), Valentina Braț (200 

metri spate) și ștafeta de 
4x100 m liber, formată din 
Camelia Potec, Valentina 
Brat, Cristina Leonte și 
Loredana Negru.

Celelalte medalii au fost 
cucerite de următorii spor
tivi: Camelia Potec (medalie 
de argint la 100 metri), 
Valentina Braț (argint la 100 
metri spate), Dragoș Goman 
(argint la 1500 metri liber și 
bronz la 400 metri liber), 
Felix Maestru (triplu medali
at cu bronz la 100 metri liber, 
100 metri fluture și 200 metri 
fluture) și Emma Malcomete 
(bronz la 200 metri spate).

Portarul Gianlul- 
»gi Buffon a asigurat • 
?’că va rămâne la

Juventus Torino, for-" 
pofida faptului că 
gruparea torineză a 
fost retrogradată în 
Serie B, In urma 
scandalului privind 
meciurile trucate 
din campionatul Ita
liei. Buffon a 
declarat că rămâne 
la Juventus „tocmai

!
pentru că echipa a 
fost retrogradată”.

(Foto: EPA)
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• bucătărie, depenrfințe, beci, curte, grădină, 
Hunedoara, beciul poate fi transformat în 
apartament; lichidez gospodărie. Tel. 
0765/495019.0)

• Deva, Al. Salcâmilor, bl. 32, ap. 41, sc. 3, 
preț negociabil. Tel. 0720/834127. (5/15.08)

• Pwa zona Trident, etaj 2, amenajat, 
df* *:  tizări, preț 81.000 ron, telefon 0726/710903. 
(AIT
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, gresie, etaj 3, zona Bălcescu, preț 
780 milioane, negociabil, telefon 0742/01941& 
(Al)
• circuit, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, etaj 2, Bălcescu, preț 93000 
lei, telefon 0745/639022,0726/316796.  (Al)
• droit, contorizări, etaj 1, zona Astoria, preț 
80.000 lei, telefon 0745/639022,0726/316796 (Al)
• Go|du,ST-48mp + centralătennică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• semldecomandate, 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)
• ugent, zona Astoria balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• regent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• kiflu Manta, semidec., et. 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede - urgent - preț 117.000 ron, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Se Gen. Nr, 4, bloc de cărămidă, balcon, 
centrala termică, parchet preț 90.000 ron nego
ciabil, tel 0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Pieței centrale, bloc de cărămidă, 
parchet gresie, faianță, bucătărie modifcată 
■nterfon, zonă liniștita, ocupabil imediat preț

• urgent, ln Deva, modificată îmbunătățiri, preț 
540 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/744514. (T)
• Deva, zona Gării, etaj 1, termopane, ușă 
metalică parchet, contorizări, preț 77.000 ron, 
telefon 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, ST 36 mp, etaj inter
mediar, zonă centrală preț 77.000 lei, telefon 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
• Deva, etaj 1, 32 mp, balcon, renovată 
mobilată totul nou, 52.000 ron, telefon 215212. 
(Al)
• zona Propesid, vedere la stradă parchet, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 66000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• str. Zamfirescu, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
balcon închis, vedere In față bine întreținută 
preț 80.000 ron negociabil, tel. 0745 302200, 
232809. (A4)
• etaj Intermediar, zona Mărăști, contorizări, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 65.000 ron 
negociabil, tel. 0788/165703,232809. (A4)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
• zona PropesuH, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208 0724/620358. (A6)

.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
Ji 23/251498 (A4)
• etaj 8 str. Zamfirescu, bloc de cărămidă, 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 28500 euro negociabil, ■ urgent - 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498 
0745/302200,232808 (A4)
• zona piața centrală, loc de parcare, bloc de 
ț timidă, modificări la bucătărie, balcon închis,

focuri, parchet preț 98000 ron negociabil, 
a&ept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeettljj
Vara asta, Cuvânlul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei sa te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, lotuși, 
să găsești o altă sufragerie, nu pe cea 
veche
Noi ne-am gândit la tine. îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?
Fa ți un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei 
(da, ai citit bine), sau prelungește-ți actu

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

• etaj t intrări separate, balcon închis, mici 
modificări, parchet gresie, faianță, aerisire la 
baie, contorizări, preț 88000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0788/165702, 
0723/251498 (A4)
• zona Zamfirescu, parchet balcon închis, 
apometre, gaz 1 foc, repartitoare, preț 85.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• B-ttal Dada, parchet gresie, apometre. gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Progresul, circuit et III, parchet, gresie, 
faianță, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• Zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
• luflu Manta, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, eta| 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Cri tai, etaj 3, gresie, faianță, parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică, preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică, gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• drcidt etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366 (A5)
■ etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj totemedtar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5)
• to circuit, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări, etaj 3, zona Gojdu, preț 93.000 RON. 
Tel. 231800; 0745-511776. (A9)
• decomandata, amenajat occidental, balcon 
închis, zona BCR. vedere cnre parc. Dret neg. Tel. 
231800. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, plata imediat telefon 215212 (Al)
• zana Decebal, Ion Creangă luliu Maniu, etaj 1, 
2,3, cu balcon, și bloc turn, maxim etaj 5, se 
oferă plata pe loc, tel. 0745/302200,0723/251498 
232809. (A4)

alul abonament cu încă cel puțin o lună, 
până în 28 august 2006! Trimite-ne o 
copie după chitanță, la O.P. 1, C P. 3, 
Deva, depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino cu ea chiar la 
redacție. Toate chitanțele vor participa la 
concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig1

Unde te poți abona?
la sediul redacției Cuvântul Liber din 

Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
3 7 A;
- la posta,

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Bălcescu, etaj 2, centrală termică 
termopane, balcon, superamenajat, preț 35000 
euro, telefon 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, termopane, centrală 
termică parchet, gresie, etaj 1, zona Astoria, 
preț 980 milioane, negociabil, telefon 
0742/019418. (Al)
• zona macului, 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 băl, 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 modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et 3, 
parchet contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri. 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg., tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2 decomandate, balcon, 2 băi, apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet ocupabil 
imediat preț 50.000 euro negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• etaj 2 cu balcon, modificări, termopan, 
parchet, gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON negociabil, tel. 232808 (A4)
• decomandată 2 băi, 3 balcoane, etaj interme
diar, în L-uri pe bd. I. Maniu, preț neg. Tel. 231800. 
(A9)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, neg. 
Tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate, cu sau fără amenajări, 
indiferent de zonă etaj 1,2,3, se oferă 150.000 
ron, la vedere, - urgent ■ tel. 0745/302200,232808 
(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• etaj 1,100 mp, occidental, renovat, centrală 
termică termopane, ușă metalică 49.000 euro 
negociabil, telefon 215212. (Al)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie, faianță centrală termică etaj 2, zona 
Astoria, preț 13 mid. negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• 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)

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vina chiar la tine acasă, sună la 
numărul do telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajații S C. Inform Media SRL. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/21 1275, interior 8806. Persoană 
de contact: Magdalena Șerban, 
Succes!

CONCURS

wwwJr>toalim«nt ro

din dwwnhj J

RECLAME

• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• 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. 235308; 0724/620358 
(A6)
• etaj ă dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• regent, 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, 
0720/387898 0740/914688 (A5)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau la 
schimb cu ap, 2 camere, în zonă centrală plus 
diferență tel. 0745/302200,232808 (A4)
• etaj 1, zona Mihai Viteazul - piață, decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau la schimb cu apartament 2 camere, în zonă 
plus diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498 
232809. (A4)
■ dec, zona pieței centrale Deva, etaj 1,2 băi, 
balcon deschis, centrală termică vedere în două 
părți, preț 140.000 RON, neg. Tel. 231800; 0745- 
511776. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică, SV130 mp, 240.000 ron, telefon 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• in Sbneria, casă 3 camere, anexe, grădină 
1100 mp, preț 15 mid. lei, negociabil. Tel. 220393, 
261596. (T)
• nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, SC 240 
mp, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică 400 mp teren, tel. 0722/564004 (Al)
• centru, Deva, 2 intrări, 3 camere, 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren, apă gaz, 
canalizare, livadă 350.000 ron, tel. 215212. (Al)
• vlă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoln- 
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 0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110500 euro nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• Deva, vflă 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, vfiă 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 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)
• urgent, to Deva, 5 camere, bucătărie, baie, 
amenajată gresie, faianță încălzire sobe de 
teracotă pe gaz, garaj, curte, ST=430 mp, FS=14 
m, zona Viile Noi, preț 400.000 RON, neg. Tel. 
231800; 0740-317313. (A5)

Cumpâr casă (14)
• cu grădină Deva sau Simeria, plata imediat, 
telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă neloculbllă curent trifazic, fântână în 
curte, 2 grădini cu pomi, 30 ari +10 ari, preț 220 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/469228 227982. 
CD
• vând sau schimb casă 4 camere, baie, 
dependințe și 2 ha pădure, în Baia de Criș, cu 
garsonieră în Deva, central. Tel. 0723/285213, 
0722/706852. (D

Case de vacanță (15)
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/77<>28a (A8)

Vând garsoniere (19)

• sau închiriez garsonieră Deva, str. 
Zamfirescu, decomandate, amenajată balcon 
închis, mobilată elegant, preț 77.000 ron sau 120 
euro/lună negociabil. Tel. 0720/670305, 
0720/462263. (T)

g
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tău e 
gratuit 
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Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate in 
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. Cepromin; 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia"
Dobra - Ia Cooperativa 
de Consum;
Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru g
persoanele fizice. S
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• zona Dada, dec., et intermediar, parchet, 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
■ zona Dada, bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet, apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• 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 68.000 ron. Tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• 2 camera mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
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Pentru magazinele noastre din HAȚEG căutam

Vânzător/vânzătoare
Calitățile dumneavoastră:
• orientarea către clienți este cea mai 

importantă prioritate a dumneavoastră
• capacitate de a lucra cu plăcere într-o 

echipă

angajament personal și 
flexibilitate 
experiență în domeniu 
- prezintă avantaj

Alătură-te acum echipei Micilor Prețuri!

Ofeita noastră; • Procese de muncă optime pe baza

și de succes • O echipă tânără și motivată • Bune sărise

iriMogii de ultimă oră - Loc de muara sîgw si de vMtr tar-a osmisaHie internațională

S Sbhm a or» CMMM itaw WjeyȘarauitttiHi bune • Safaris MetSanL

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavostră cu mențiunea postului pentru care optați la următoarele coordonate: s
Fax: 0244 - 408.109, E-mail: hr@pîus-discount.ro. Numai candidații selectați vor fi contactați. s

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

S.C. PARTEHER LEGI3 SRL DEVA
Tel. 0765-243768 0788.189.103

• înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (indusivstampila).

modifică prin acte adiționale societăți existente

asigură asistența juridică ia redactarea contractelor 

reprezintă în instanță Interesele persoanelor juridice. 
(59240)

ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARA 
CERINȚE;
■cunugtlnțe minime de
contabilitate;

■ cunogtlnțe IT; 
-virata maximi 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant.

Restaurant 
Construcții dvlle «i industrial» 
Distribuție materiala construcții 

Comerț elactrocaanlca

CONTABIL- SEF 
CERINȚE;
-experiența tn domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximi 45 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motlvant; 
-condiții de lucru intr-o 
echipa dinamici

Ral. ia Tal.: 0723/400 636 seu 0254/772 221 (58560)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURII vMultimh>m K»
------------------- . -------
OMRARE K |diipi program KDL)

Ia r-irinr'1; r^-mo4m.n «4a sa II —"■ Carouri da vâri pentru copil 
(IqualSkilIo ol Junior Web|
* LIMBI STRĂINE

TEL: 0254 206.210 
MOB: 0723.130.463 
E-m»ll; offlcafliilm.ro 
Site: w»n«,ilffl.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr,2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56963) 

ECRIOTIK.
SERVICII DE CURĂȚENIE

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

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

DEVA.STR.MARASTiBLaO.Î

TRANSPORT PERSOANE ©Hlafalfla 
ia Vis a mA McDonalds

Tel. 0254/234717, 
0742/030201,0724/697859 

S euro dus 
euro duj-întors • 15 zile „ 
euro dus-întocs-90 zilei

S.C Sepe Instal Com S.R.L. Orâștie
e construcții metalice, industriale și pentru terți, 

| x instalații de ridicat,
e prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 

similare și de gaz, aer condiționat. 
SMgm autorizați ISCIR, PTA I și PTC 9. 
RfflPsuplimentare la 
HRonul 0254-243335 Fax 0254- 243334

5» <aâ găsițieeea ce căutați! s
3 801 Vă așteptăm! i

• intravilan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• intravilan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, într-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• intravilan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă, Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 20 euro/mp. Tel. 231800; 
0745-511776. (A9)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare teren intravilan la „osea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, telefon 215212. (Al)

Vând spații comerciale (15)

I

• etaj 1, repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400. 0720/387896, 
0742/005228 (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 1, dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron,tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă preț 90.000 
RON, neg. tel. 231800; 0740-317314. (A9)
■ dec, In Deva, suprafață mare, contorizări, 
balcon, ocupabilă imediat, etaj 3, Bd. Decebal, 
preț 25.000 euro, neg. tel. 231800; 0745-511776. 
(A?

• arabil, intravilan, în Deva, preț 10 euro mp, 
negociabil. Tel. 0721/744514. CD
• teren In localitatea Boholt, nr. 72. Relații latei. 
0721/280278 (T)
• 40 ari teren intravilan, construcție cabană 
casă de vacanță și 40 ari teren extravilan, la 22 
km de Deva Tel. 234275,0721/444160. CD

• Deva, 80 mp, la stradă occidental, termopane, 
gresie, faianță baie, 55.000 euro, tel. 215212. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.366 (A6)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă Ultra
centrală mobilat, utilat superamenajat prșțjST’' 
euro/lună respectiv 170 euro/lună "W 
0721/985256; 0724/620 258 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P-1. mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• oier spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• luliu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Strehiki, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală, et. 2, gresie, faință parchet balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• ofer spreînchiriere ap. 2 camere, zona Mioriță 
balcon, contorizări, mobilat și utilat preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
bd. L Maniu, Deva, S 35 mp, amenajat 350 
euro/lună Tel. 231800; 0740-317314 (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, plata imediat, tel. 0740/210780. (Al)

Vând terenuri (21)

• 430 mp teren, toate fadltățile, gaz, apă, 
canal, curent, asfalt, împrejmuit gard, la 
sotuțle definitivă. TeL 0765/246805, 
0721/612008,0254224114 (5/1408)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124. (T)

S.C. CCCF S.A. 
București - 
Sucursala 

Deva 
angajează contabil - 
studii medii sau supe

rioare, pe durată 
nedeterminată, cu 

vechime minimă 3 ani în 
domeniu. Relații la 

telefoanele 
0254/212320,212321 

sau la sediul firmei de pe 
Strada Rândunicii, nr. 5 

(pe DN 7, vizavi de 
Biserica Baptistă).

(60034)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• teren pentru construcție case, posibili
tate de parcelare, de la 500 mp ■ 1000 mp ■ 
10.000 mp până la 204)00 mp, zona Zăvoi, 
drumul Archiei, preț negociabil; nu sunt 
agent TeL 0729/068841. (9/1808)

• intravilan, U00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)

• primesc In gazdă 2 eleve de la țară, preferabil 
clasa' a. ix-a, condiții foarte bune, acces 
bucătărie, baie, tv cablu, centrală termică 
aproape de Liceele Traian, Energetic, G. Moisil. 
Tel. 229897. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 80 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• spațiu comercial, B-dul luliu Maniu, occi
dental, la bulevard, 35 mp cu baie, 350 euro/lună 
telefon 0740/210780. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, tawnopane, acces din stradă Preț 15 
euro/rnp. Tel. 235.208,0724/620.358 (A6)

Auto românești (36)

e vând Dada 1300, af 1978, bine întreținută unic 
proprietar, preț 850 euro, ușor negociabil. Tel. 
214504 CD
e vând Super Nova Confort, af 2002, luna li. „ 
vopsea metalizată 48.000 km, unic proprietar. 
Tel. 0744/125690, (T)

Auto străine (37)
• vând Opal Zafira 2.0 OTi 16 v, af 2001, unic 
proprietar, vopsea metalizată toat extrasi 
full, stare ireproșabilă sau schimb cu ga"-,, 
Daewoo, Super Nova, Solenza plus diferență Tei. 
0723/270348 (D

P-ta Victoriei nr. 58’10. tel 0354 4O5O0t

BENE internațional

calculatoare
monitoare

imprimante 
accesorii pc

RECLAME

discount.ro
offlcafliilm.ro
ilffl.ro
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Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Garaje (43)

• închiriez garaj de bloc numai pentru mașină 
Tel. 219386, după ora 20. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Instrumente muzicale (60)

• vând combină Class, masa 2,5 m, 2 trac
toare U 650, presă baloți pe ață, freză, 
mașină azotat, pompă erbicidat de 600 litri, 
semănătoare porumb, semănătoare grâu, 
nouă etc., și ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil. Tel. 0254/246342, 0745/468766, 
0721/934631.(6/24.07)

• închiriez garaj -hală, 60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Plevnei, ieșire și intrare din șoseaua DN, 
vad foarte bun. TeL 0722/307325. (8/15A8)

• vând rochii de seară fiecare cu accesorii, 
diferite modele și culori, mărimi 40,42,44. Tel. 
218084,0722/586808,0743/211074. (T)

Materiale de construcții (53)

Mobilier și interioare (47)

«vând banzic tip Husqvarna cu toate 
.ii, dotările și pendulă debitat cherestea, preț 
1 31500 euro, negociabil. Tel. 0721/051164.
T (7/15.08)

I

• vând mobilă bucătărie suspendată, lemn 
masiv, culoare natur, lungime 2 m, mască 
chiuvetă (set), masă bucătărie, 6 scaune, 
servantă sufragerie, birou, mobilă hol, dulap 1 
ușă negociabil. Tel. 218084, 0724/643045, 
0743/211074,0722/586808. CD

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură, lațuri, diferite lungimi și grosimi, 
preț avantajos și transport gratuit. Tel. 
0721/051164.(7/15.08)

• vând pian Wendelin Vihan in Wien cu coadă 
scurtă, placă de bronz și clape de fildeș, preț 
negociabil. Tel. 0254/210878. CD
• vând vioară 3/4, în cutie + arcuș și manual de 
vioară. Preț 250 ron. Tel. 0720/400422. (T)

Altele (61)

• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 CD

Pierderi (62)

• pierdut atestat transport marfă pe numele 
Jula Marian. Se declară nul. (2/15.08)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Consiliul local al comunei Sălașu de Sus, 
județul Hunedoara vinde prin licitație publică deschisă cu 
preselecție 1245 mc masă lemnoasă pe picior către agenți 
economici atestați.

Licitația va avea loc în data de 31.08.2006, ora 13.00, 
la sediul Primăriei comunei Sălașu de Sus, situat în Sălașu 
de Sus, nr. 21, județul Hunedoara.

Preselecția va avea loc în data de 28.08.2006, ora 
10,00, iar participarea la preselecție este obligatorie.

Informații la telefon 0254/779501.
(60140)

ilUaunsțB] grecia

SAMBATA

INFORMAȚII la tel:
Deva - O25A/ 23.15.19
Hunedoara - 0254/7’4.87.84

(38906)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic, mare, stare foarte bună, 
preț 230 ron, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând mașinâ automată, made Franța, garanție 
2 ani, 500 ron; combină frigorifică 4 sertare Elec
trolux, made Suedia, 500 ron, garanție 2 ani. Tel. 
218084,0724/643045,0722/586808, 0743/211074. 
CD
■ vând frigider Zii, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 300 ron, negociabil. Tel. 
0720/400422. (D

• vând 20 mp parchet, preț 650 ron. Tel. 213908, 
0741/138994. (T)
• vând cărucior pentru copii, stare foarte bună, 
Baby Care, preț negociabil. Tel. 0745/028269. 
(1/15.08)
• vând cărucior pentru copii și pătuț. Preț nego
ciabil. Tel. 0723/640499. CD
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus 
(500ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise 
Tandre (230 ron). Informații la telefon 
0729/942180

Matrimoniale (69)

• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)

Prestări servicii (72)

• absolvent ASE București, licențiat, specialitate 
contabilitate și informatică operare PC, lucrez 
în SAP, modul MM aștept oferte, pregătesc 
operatori SAP modul MM. Tel. 0745/260135. CD
• execut la comandă goblene pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații ia telefon 0729/942180.
• lucrări, reparații în domeniul instalațiilor de 
centrale și sanitare este rugat să sune la tel. 
218084,0724/643045,0722/586808. CD
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284. CD

Oferte locuri de muncă (74)
• zugrav, vopsitor, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.

• zugrav, vopsitor, Deva, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 10 posturi, data limită 
7.09. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
1.09. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
8.09. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Orăștie, 1 post, data limită 
18.08. Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Orăștie, 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244.
• zugrav, vopsitor, Petroșani, 1 post, data limită 
15.08 Tel. 213244.
• zWar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 809. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 21.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara 25 posturi, 
data limită 30.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 26.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.08 Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 18.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Petrila, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244.
• zidar-rosar-tencuitor, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 1808 Tel. 213244.
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în scopul reactualizării bazei de date cu codurile 
numerice personale, SC ENEL ELECTRICA BANAT SA 
- Sucursala Deva solicită tuturor consumatorilor 
casnici, facturafi în sistem de autocitire, să se pre
zinte la ghișeele Societății cu buletinele/cărțile de 
identitate, până cel târziu în data de 31.09.2006.

(60Q01)

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

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
e 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

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

Oferte locuri de muncă (74)

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

• Societate comercială producție tâmplărie aluminiu și 
PVC angajează lăcătuș mecanic. Experiența constituie 
un avantaj. CV-urile se trimit la teL/fax 0254/233243.

(3/15.08)

• SC RO XI WOOD Systems SRL Orăștie angajează 
confecționer montator produse lemn. Relații la tel. 
0254/244536. (4/15.08)

• Societate comercială angajează vânzător 
magazin produse uz casnic, industriale, materiale 
construcții, electrice etc. Tel. 0726/685852. (6/14.08)

• societate comercială angajează muncitori necal
ificați pe durată determinată (3 luni) și inginer 
horticultor sau peisagist. Relații la tel. 0745/625759 
sau 0744/707994. (10/15.08)

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr, 916/11 august 2005

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003
tel./fax 0269/250008; 0369/408982,

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

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

i

M*.:  ’

* FACULTATEA DE ȘTHNȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

în exdusivitatel 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 și 
rugăciuni în 48 de ore, garantat 100%. O 
puteți contacta la telefon 0743.755.162. 

Măicuța Laura dorește să lămurească 
oamenii vorbind despre semnificația 
acestor masluri și rugăciuni, spunând că 
de ele beneficiază oamenii care și-au 
pierdut de multe ori speranța în puterea

Domnului Nostru Isus Hristos.

Vă pot spune ce mi-a declarat unul dintre cel pe care l-am ajutat. 
Numele lui este Ștefan, este din jud. Hunedoara și a apelat la mine. Cu 
un singur telefon l-am lămurit cum să procedeze, el a făcut exact cum 
i-am spus și acum fetița se simte foarte bine, el a declarat că și medicii 
care nu-i mal dădeau speranțe au rămas uimiți.

Ștefan a dorit să trimită mii de mulțumiri pentru această minune 
dumnezească. (58776)

Cooperativei Streiul 
Societate Coope-

1O.OO, ta sediul
Cooperativei, cu 

următoarea Ordin

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC filtre orals 800 - 20,00, in perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior:

Domeniul de studii de licența/ Specializarea NumAr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

■Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat in Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

de zi:

(60113)

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 concurs, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numârul de locuri la flecare specializare.
Candidatilor li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute in planul de Învățământ precum șl bibliografia necesară.
Studenților 11 sa 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 venltl prin transfer li nul II de studii de la alte instituții de Învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere șl Înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuțâ, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0798/405904; 0740/079838.

(56712)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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• Bilanț provizoriu. Taifunul Saomai a 
provocat moartea a circa 300 de persoane 
în China, iar noul bilanț ar putea crește, a 
declarat, ieri, agenția China Nouă.

Mamuții, readuși la viață

Kermit și Miss Piggy (Foto: fan)

Show XXX cu Miss Piggy
Los Angeles (MF) - Creatorii serialelor 

„The Muppets” și „Sesame Street” au rea
lizat un spectacol destinat strict adulților, 
„Jim Henson's Puppet Improv.”, care îi are 
ca protagoniști pe celebrii Kermit și Miss 
Piggy. Spectacolul XXX a făcut impresie 
Ia festivalul anual Edinburgh Fringe, unde 
este inclusă și această categorie de diver
tisment pentru adulți.

■ Cercetătorii cred că 
mamuții ar putea reveni 
pe Pământ, la 27.000 de 
ani de la dispariție.

Londra (MF) - Corpurile ma
miferelor care au dispărut de 
pe Terra în timpul erei glacia
re, precum cele ale mamuților, 
conservate în permafrost timp 
de zeci de mii de ani ar putea 
conține spermă viabilă care să 
fie utilizată pentru readucerea 
la viață a acestora. Mai multe 
resturi foarte bine conservate 
de mamuți au fost descoperite 
în permafrostul din Siberia, iar 
cercetătorii estimează că în 
această regiune există încă mi
lioane de asemenea exemplare.

Anul trecut, o echipă cana
diană de cercetători a demon
strat că este posibil să se 
extragă ADN din asemenea 
specimene și a anunțat că 
s-a putut identifica 1% din ge- 
nomul unui mamut care a mu

Resturi de mamut descoperite 
în Siberia (Foto: epa)

rit în urmă cu 27.000 de ani. 
Cercetătorii sunt de părere 
că, având acces la codul ge
netic al mamutului și la sper
ma prelevată din testicole, 
s-ar putea readuce la viață un 
animal similar mamutului.

Mamutul este înrudit genetic 
cu elefantul asiatic din zilele 
noastre, iar specialiștii cred 
că cele două specii s-ar putea 
încrucișa. Sperma mamutului 
ar putea fi injectată în ovule 
de elefant, rezultând în urma 
acestei încrucișări o nouă 
specie care să aibă 50% dintre 
caracteristicile mamutului.

Divorțează pe cale amiabilă
Dietă cu legume

Londra (MF) - O dietă \ 
bogată în legume, pre- i 
cum mazăre, broccoli sau \ 
porumb dulce, previne ș 
pierderea vederii în cazul ; 
persoanelor în vârstă, I 
este concluzia unui stu- i 
diu publicat în Archives i 
of Ophthalmology. De ; 
asemenea, morcovii con- i 
țin vitamina A care îm- i 
preună cu alți nutrienți ; 
este vitală pentru sănă- i 
fatea ochilor. Cercetăto- i

Kate și Chris
(Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - Actorii 
Denise Richards și Charlie 
Sheen au rezolvat toate dife
rendele legate de procedurile 
de divorț, alegând varianta

rii au descoperit că le 
gumele verzi și galbene 
eonțin substanțe care 
protejează ochii împotri 
va bolilor care apar o 
dată cu înaintarea în
vârstă. Compușii pre 
zenți în aceste legume au
capacitatea de a absorb

membranele ocu
lare și elimină mo
leculele care ar 
putea distruge celu 
lele ochiului.

lumina albastră 
care ar putea 
afecta zona din 
spatele retinei, 
întăresc

S-au 
despărțit 
Los Angeles (MF) - 
Kate Hudson și cân
tărețul Chris Robin
son s-au despărțit. 
Brad Cafarelli, purtă
torul de cuvânt al lui 
Hudson, a confirmat 
faptul că actrița și 
Robinson, membru 
al trupei rock The 
Black Crowes, se 
despart după un ma
riaj care a durat 
aproape șase ani. 
Hudson și Robinson 
au împreună un bă
iețel în vârstă de doi 
ani și jumătate. Hud
son s-a căsătorit cu 
Chris Robinson la 
sfârșitul anului 2000, 
la un an după ce l-a 
cunoscut.

Denise și Charlie (Foto epa)

despărțirii pe cale amiabilă. 
Neal Hersh și Lance Spiegel, 
avocații celor două vedete, 
s-au întâlnit cu un judecător 
din Los Angeles și au căzut 
de acord asupra modului în 
care va continua procedura 
de divorț.

Audierea prevăzută pentru 
data de 12 septembrie, unde 
ar fi trebuit să se ia o decizie 
în legătură cu tutela celor 
două fiice ale cuplului, în 
vârsă de un an și, respectiv, 
doi ani, a fost anulată. Cei doi 
avocați nu au făcut, însă, nici 
un comentariu asupra ordinu
lui de restricție primit de 
Sheen în luna aprilie în urma 
plângerii depuse de Richards.

Simona este 
născută în zodia
Balanță, îi plac 
modelingul, pictura 
și călătoriile.

(Foto: Traian Mânu)/

Poze de scandal cu prinții

Bulldogul Didi privește curios una din
tre văcuțele din plastic expuse de artiști pe un 
câmp din Oberpfaffenhofen, Germania. (Foto: epa)

■ Prințul Harry și prințul 
William au fost surprinși 
în posturi indecente 
într-un club londonez.

Londra (MF) - Prințul Har
ry, al treilea în ordinea suc
cesiunii la tronul Marii Bri
tanii, a apărut ieri din nou pe 
prima pagină a publicațiilor 
de scandal britanice, cu o 
fotografie care îl arată ținând 
ferm mâna pe sânul unei 
tinere, într-un club în vogă 
din Londra.

Harry și fratele său, prințul 
William, par destul de amețiți 
de băutură în seria de foto
grafii publicată de The Sun, 
tabloidul cu cel mai mare 
tiraj din Marea Britanie, 3,3 
milioane de exemplare. Foto

Poza publicată în tabloidul The Sun (Foto: FAN)

grafiile au fost realizate, cel 
mai probabil, cu un telefon 
mobil, într-un club la modă 
din Londra, Boujis, situat în 
cartierul South Kensington.

Prințul Harry (22 ani) este 
un obișnuit al escapadelor, 
prezentate adesea de publi
cațiile de scandal din Marea 
Britanie. Recent, Harry a fost

surprins purtând o banderolă 
nazistă în timpul unui bal mas
cat și apoi a fost fotografiat 
ținând pe genunchi o dansa
toare de cabaret.

Prințul Harry a absolvit în 
mai prima parte a cursului de 
pregătire ca ofițer pe blindate 
la Bovington, Dorset, tânărul 
obținând dreptul de a con
duce un vehicul de recunoaș
tere Scimitar. în cea de-a do
ua parte a cursului, prințul 
va învăța sistemul informatic 
și de comunicare prezent la 
bordul acestor blindate și va 
face exerciții de tragere în 
poligon.

Harry va deveni coman
dantul unei echipe de recu
noaștere formată din patru 
blindate ușoare, cu 11 mili
tari, într-o zonă de conflict.

Risc de poluare cu petrol
Tokyo (MF) - Aproximativ 4.500 de tone 

de petrol s-ar fi devărsat în Oceanul Indi
an, după o coliziune între un vas petroli
er japonez și un cargobot din Singapore, a 
anunțat, ieri, compania niponă de navigație 
Mitsui OSK Lines. Accidentul s-a produs la 
circa 290 de kilometri vest de arhipelagul 
indian Nicobar. Cele două nave au intrat 
în coliziune după ce vasul petrolier Bright 
Artemis venise în sprijinul cargobotului 
Amar, la bordul căruia izbucnise un 
incendiu. Potrivit agenției de presă Kyodo, 
ar putea fi vorba despre cea mai gravă 
poluare provocată vreodată de un vas 
petrolier japonez.

O nouă victimă în incendii
Lisabona (MF) - Un bărbat 

în vârstă de 67 de ani a murit, 
luni, într-unul dintre incendi
ile forestiere care afectează 
Portugalia, au anunțat autori
tățile. Circa 1.000 de pompieri 
au fost mobilizați pentru stin
gerea numeroaselor incendii 
din centrul și nordul țării.

Cadavrul calcinat al unui 
bărbat a fost descoperit în
tr-o pădure de la periferia

orașului Oliveira de Frades. 
Potrivit vecinilor, victima 
încerca să ajute pompierii să 
stingă un incendiu care se 
apropia de proprietatea sa.

Mai mult de 110 pompieri 
luptau împotriva focului izbuc
nit sâmbătă, cel mai mare din
tre cele trei care încă nu simt 
controlate. în cursul zilei de 
duminică, un pompier a murit, 
iar alți doi au fost răniți.

Incendiu lângă satul Muxia
(Foto: EPA)

Din nou caniculă
Sofia (MF) - Bulgarii și tu

riștii străini din această țară 
vor fi nevoiți să facă față 
unui nou val de caniculă care 
se va abate asupra Bulgariei 
în cursul săptămânii, meteo
rologii avertizând că tempe
raturile ar putea ajunge până 
la 42 de grade Celsius duȚj 
minică.

Temperaturile cele mai 
ridicate se vor înregistra în 
localitățile Sandanski, Plov
div și Vidin. Valul de căldură 
va persista în tot cursul 
săptămânii, temperaturile va
riind între 32 și 37 de grade 
Celsius.

Turiștii aflați pe litoralul 
bulgar al Mării Negre vor 
avea parte de vreme însorită 
și valuri de tip medite
ranean, iar temperatura 
apei va atinge 25-26 de grade 
Celsius.


